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ननवडणूक आयोगाने केली मतदार यादी अद््यावत

\

एक कोटी मतदार वाढणार

लखनौ, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
उत््रप््देशात 2017 च्या तुलनेते
2022 च्या णविानसभा णनवडिुकीत
एक कोरी मतदार वाढिार आहे.
मागील णविानसभा णनवडिुकीत
एकूि 14.16 कोरी मतदार होते. तर
पुढील वर््ी 2022 मध्ये होिाऱ्या
णनवडिुकीत 15 कोरी अणिक
मतदार होिार आहे. मतदार संण्कप्त
पुनरीक््ि अणभयानाद््ारे एक नोव्हे्रबर
2021 रोजी जाहीर करण्यात
आलेल्या अंणतम मतदार यादीत
14.71 कोरी मतदार होते.
अणभयानादरम्याने सुमारे 74 लाख
अज्ा आले आहेत. यातही नवीन
मतदार होण्यासाठी सुमारे 52 लाख
अज्ा प््ाप्त झाले होते. मतदार यादीचे
अंणतम प््काशन पाच जाजेवारी रोजी

अखिलेशच सपाचेनवेनेताजी

करण्यात येिार आहे. उत््रप््देशात
2022 च्या णविासभा णनवडिुकीच्या
तयारीला लागलेल्या णनवडिूक
आयोगाने एक जानेवारी 2022 ला
18 वर््े पूि्ा होिाऱ्या तर्िांना मतदार
करिे आणि सध्याच्या मतदारांच्या
नावांतील कोित्याही प््कारातील ि््ुरी
दूर करण्यासाठी मतदार यादीचे
णवशेर संण्कप्त पुनरीक््ि अणभयान

न्ियांका यांच्या ि््चाराने भाजपा अस्वस्थ

काँग्ेसच्या सरणचरिीस ण््पयांका गांिी उत््र प््देश
णनवडिुकीसाठी ज्या पद्त् ीने मणहला मतदारांची जमवाजमव
करीत आहेत, त्याने भाजपामध्ये घबरार णनम्ाि
ा झाली आहे,
याला योगी आणदत्यनाि मंण्िमंडळातील एका मंतय् ांनीच दुजोरा
णदला आहे. भाजपाही यादृष्ीने प्य् त्न करीत आहे. मागच्या
णनवडिुकीत मणहला मतदारांनी भाजपला जोरदार पाणठंबा
णदला होता, असे सांगताना या मंतय् ांनी दबक्या आवाजात मान्य
केले की, ण््पयंका गांिी राज्यातील मणहला मतदारांत स्िान
णनम्ाि
ा करण्यात यशस्वी होताना णदसत आहेत.

राबणवण्यात आले होते. या मोणहमेतून
णनिन झालेल्या मतदारांची नावेही
हरणवण्यात आली आहेत. एक
नोव्हे्बर रोजी प््काणशत अंणतम
मतदार यादीत एकूि 14.71 कोरी
मतदार होते. यात 7.92 कोरी
पुर्र व 6.79 कोरी मणहलांचा
समावेश आहे. तृतीयपंिीयांची
संख्या 7833 एवढी होती.

अल्लाह व मल्लाहच भाजपाला तारणार

अल्लाह व मल्लाहच णशवाय भाजपाला कोिीच वाचवू शकिार नाही,
अशी णरप्पिी समाजवादी पार््ी ओबीसी मोच्ााचे प््देश अध्यक्् राजपाल
कश्यप यांनी म्हरले आहे. वर अल्लाह आणि खाली मल्लाह यांनी ठरणवले
तर भाजपाला कोिीच वाचवू शकत नाही. सपाच्या सभांना णमळत
असलेला प््चंड प््णतसाद बघता आयकर णवभागाद््ारे िाडी राकण्यात येत आहे. परंतु जनतेला
बदल हवा आहे आणि कामगार आणि शेतकरी बदला घेिार असून सपाचे सरकार येिार
असल्याचे सपाचे आमदार अभय णसंग यांनी म्हरले आहे. यावेळी गोसाईगंजचे भाजपा
आमदार इंद्प्ताप णतवारी उफ्फ खब्बू णतवारी यांच्यावरील उच््न्यायालयाच्या णनकालावर्न
अभय णसंग यांनी रीका केली. णवशेर म्हिजे इंद्प्ताप णतवारी उफ्फ खब्बू णतवारी यांच्यापेक्ा
अणिक खरले स्वत: अभय णसंग यांच्या नावावर दाखल आहेत.

राणा गुरनमतनसंग सोधी भाजपात

पंजाबमध्ये काँग्ेसला धक््ा

चंिीगड. पंजाबमध्ये णविानसभा
णनवडिुकीची रििुमाळी सुर् झाली
असून माजी मंि्ी रािा गुरणमतणसंग
सोिी यांनी काँग्ेसला सोडणचठ््ी
णदली. पक््ाचे अध्यक्् जे. पी. नड््ा
यांच्या उपस्सितीत त्यांनी आज
णदल्लीत कमळ हाती घेतले. रािा
सोिी हे माजी मुखय् मंि्ी अमणरंदर णसंग
यांचे णवश््ासू सहकारी म्हिून
ओळखले जातात. अमणरंदरणसंग यांची
मुख्यमंण्िपदावर्न
उचलबांगडी
होताच सोिी यांचीही मंण्िमंडळातून
हकालपट््ी झाली होती. अमणरंदरणसंग
यांनी काँग्ेसला सोडणचठ््ी णदल्यानंतर
सोिी हे काँग्ेस सोडिारे दुसरे मोठे
नेते ठरले आहेत. ते आता

णफरोझपूरमध्ये भाजपच्या णतणकरावर
णनवडिूक लढवू शकतात अशी
माणहती सूि्ांनी णदली. अमणरंदर यांच्या
सल्ल्यानेच सोिी यांनी भाजपामध्ये
प्व् श
े केला असल्याची चच्ाा राजकीय

वत्ाुळात आहे. काँग्ेसच्या अध्यक््
सोणनया गांिी यांना णलणहलेल्या
पि््ामध्ये सोिी यांनी म्हरले आहे की,
पंजाब काँग्ेसमिील अंतग्ात संघर्ााला
वैतागून पक्् सोडत आहोत.

आपच्या आमदारावर हल्ला चुघ यांचा नसद्् व इमरानच्या मैत्ीवर टोला
पंजाबमधील गढशंकर विधानसभा मतदारसंघातील
आपचे आमदारर जयकृष्ण वसंह रोड़ी यांच्यािर
कारमध्ये आलेल्या सशस्् हल्लेखोरांनी हल्ला
केला. यामुळे त्यांच्या गाडीचे काच फुटले. कारमध्ये
आमदार जयकृष्ण होते. या जीिघेण्या हल्ल्यातून ते
थोडक्यात बचािले. मंगळिारी रात््ी साडेअकरा
िाजता कारमधून आपल्या घरी परत येत असताना
वनरंकारी भिनाजिळ एका कारने आपल्या कारला
धडक मारली. यािेळी कारमधून आलेल्या गुंडांनी
सशस्् हल्ला केला. यामुळे त्यांच्या गाडीचे काच
फुटले, असे आप आमदार जयकृष्ण वसंह रोडी यांनी
सांवगतले. याप््करणी गढ़शंकर पोवलसांनी अज््ात
आरोपी्विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
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तृतीयपंथीयांची होणार
पोनलसांत भरती

बंगळुर्.
कन्ाारक सरकारने
प््िमच राज्य पोणलस खात्यातील
भरतीसाठी तृतीयपंिी उमेदवारांकडून
अज्ा मागणवले आहेत. कन्ाारक
नागरी सेवा (सामान्य भरती)
णनयमाच्या
दुर्स्ीनुसार
तृतीयपंिीयांना एक रक््ा नोकऱ्या
उपलब्ि कर्न देण्यासाठी कन्ाारक
पोणलस णवभागाने णवणवि पदांसाठी
अज्ा मागणवले आहेत. अलीकडेच
जारी
करण्यात
आलेल्या
अणिसूचनेनुसार, कन्ाारक राज्य
राखीव पोणलस दलात णवशेर राखीव
उपणनरीक््काची चार पदे आणि
भारतीय राखीव बराणलयनमध्ये एक
पद राखीव असेल.
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पाणकस््ानमध्ये वारंवार णहंदू मंणदरांवर होिाऱ्या हल्ल्याच्या घरनांवर
काँग्ेसचे प््देशाध्यक्् नवज्योत णसद्् यांच्या मौनावर भाजपाचे राष््ीय
महासणचव तर्ि चुघ यांनी प््श्न उपस्सित केला आहे. पाकमिील
िाण्माक दहशतवादामुळे णहंदूमध्ये भीती पसरली आहे. एका
आठवड््ात झालेल्या या घरनेवर प््णतण््कया व्यक्त केली आहे. 2
गुंडांनी कराचीमिील नारायि मंणदरात तोड्फोड्
केली आणि मंणदरातील मूत्ी्ना नुकसान
पोहोचणवले. या घरनांची दखल घेत
णसद्् आपल्या णमि्् असलेल्या
पाणकस््ानच्या पंतप्ि् ान इम््ान खानला
हस्क
् प्े करण्यास का सांगत नसल्याचे
चुघ यांनी म्हरले आहे.

गायी्ची थट््ा करण्याचे
धाडस कर्
नका
कोणावर हसायचे हा

चेन्नई . उत््र प््देशातील
वारािसीपासून
ताणमळनाडूतील
वाडीपट््ीपय््ंत भारतात पणवि्् गायी
चरतात. त्यांची कोिीही िट््ा
उडवण्याचे िाडस करता येिार नाही,
असे मद््ास उच्् न्यायालयाने म्हरले
आहे.
तसेच
संणविानामध्ये
हसण्याच्या अणिकारामध्ये कदाणचत
सुिारिा करण्याची गरज आहे, असा
उपरोणिक
रोलाही
देखील
न्यायालयाने लगावला. एका गंमतीशीर
फेसबुक पोस्रवर्न पोणलसांनी
अणतगंभीर कलमाखाली दाखल
केलल
े ा गुनह् ा रद्् करताना न्यायालयाने
हे णनरीक््ि नो्दवले.

तृतीयपंथीयांचा रास््ारोको
24 तासांत दोघांची हत्या

पाटणा. गेल्या 24 तासांत दोघा
तृतीयपंिीयांची हत्या
करण्यात
आल्याने संतप्त तृतीयपंिीयांनी एकि््
येत रास््ारोको आंदोलन केले.
िक््ादायक बाब म्हिजे यातील एका
तृतीयपंिीची मंगळवारी सकाळीच
गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली
होती. याप््करिी सखोल चौकशी
कर्न तातडीने आरोपी्ना अरक
णशक््ा केली जावी, अशी मागिी केली
आहे. पारिाच्या कांकरबाग पोणलस
ठाण्याच्या हद््ीत एक हत्या झाली.

सनी नावाचा एक तृतीयपंिी सकाळी
जखमी अवस्िेत एका पुलाखाली
पडल्याचे आढळून आले होते.
दरम्यान, त्याला र्ग्िालात नेत
असताना त्याचा मृत्यू झाला. आपल्या
सहकाऱ्याच्या मृत्यूनंतर तृतीयपंिी
समाजाने आक््मक पणवि््ा घेत
आंदोलन केले. यावेळी करण्यात
आलेलय् ा णनदश्ाना ाला णहंसक वळिही
लागले होते. जमावाला पांगवण्यासाठी
पोणलसांना लाठीचाज्ाही करावा
लागला होता.

वाद कशामुळे पेटला?

समाजवादी पक््ाचे नवीन नेताजी हे अणखलेश यादव
असून आपिही आता या णनष्कर्ाावर पोहोचलो
असल्याचे प््सपा अध्यक्् णशवपाल यादव यांनी
म्हरले आहे. उत््रप््देश णविानसभा णनवडिुकीच्या
घोरिेनंतर सपा आणि प््सपा दरम्यान णतकीरवारप
णनण््ित होिार आहे. आपल्या पक््ातील णवजयी
होिाऱ्या उमेदवारांना णतकीर वारप करण्यात यावे, अशी इच्छा असल्याचे
त्यांनी सांणगतले. राज्यात सपा पुन्हा सत््ेत यावे, यासाठी सव्ातोपरी प््यत्न
करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांणगतले. सपा प््मुख
अणखलेश यादव आणि प््गणतशील समाजवादी पार््ी
अध्यक्् णशवपाल यादव यांच्यातील वैमनस्य संपले
आहे. काका-पुतण्यामध्ये आघाडी झाली आहे.
सोबत णनवडिूक लढणवण्यासोबतच अणखलेश
यादव यांना मुख्यमंि्ी बनणवण्याची सुपारीही
णशवपाल यादव यांनी घेतली आहे.

तृतीयपंिीच्या दाव्यानुसार त्यांचय् ा एका सािीदाराची गोळी घालून हत्या करण्यात
आली. छातीत गोळी घालून एका तृतीयपंिीचा जीव घेण्यात आल्यानंतर
तृतीयपंिी समाज आक््मक झाला. या हत्येप्करिी एकाला ताब्यातही घेण्यात
आले असून पोलीस याप््करिी अणिक तपास करत आहेत. छातीत गोळी
लागल्याचे कळल्यानंतर जखमी तृतीयपंिीयाला जवळच्याच श््ी राम
र्ग्िालयात उपचारासाठी नेले होते. माि्् उपचाराआिीच जखमी तृतीयपंिीचा
मृत्यू झाला होता.

गंभीर प््श्न

एका व्यक्तीने फेसबुकवर काही
फोरो
राकत
नेमबाजीसाठी
णसर्मलाईची याि््ा असे कॅप्शन णदले
होते. त्यामुळे त्याच्याणवरोिात
पोणलसांत गुन्हा दाखल करण्यात
आला होता. हा गुन्हा रद्् करताना हे
उदाहरि णदले. कोिावर हसायचे हा
गंभीर प््श्न आहे. कारि णवनोद करिे
आणि चेष्ा करिे यात फरक आहे.
णवनोदी असिे आणि इतरांची चेष्ा
करिे या दोन णभन्न गोष््ी आहेत.

आणखी एका शहराचे
होणार नामांतरण

\

फोन टेनपंगच्या आरोपांची
होणार चौकशी

समाजिादी पाट््ीचे राष््ीय अध्यक््
अवखलेश यादि आवण काँगस
्े नेतय
् ा
व््पयंका गांधी िाड््ा यांनी राज्य
सरकारिर फोन टॅवपंगचे आरोप केले
आहेत. त्यांचय
् ा या आरोपांची मावहती
ि तंतज
् ्ान मंत्ालयातफे चौकशी
करण्यात येणार आहे. व््पयंका गांधी
यांनी आपल्या मुलांचे इंसट् ाग््ाम खाते
हॅक केले असल्याचे म्हटले होते.

ननवडणुकीसाठी कॅप्टननी
केल्या ननयुक्त्या
पंजाबचे माजी मुख्यमंि्ी कॅप्रन
अमणरंदर णसंह यांनी णविानसभा
णनवडिुका गंभीरतेने घेतल्या असून
णवजयाची रिनीती त्यांनी आखली
आहे. त्यामुळे त्यांनी पंजाब लोक
काँग्ेसच्या पदाणिकाऱ्यांनी णनयुक्ती
त्यांनी केली असल्याची माणहती
पक््ाचे महासणचव कमल सैनी यांनी
णदली. राजीव दुग्गल यांना पक््ाचे
उपाध्यक्् आणि राजीव भगत यांना
अमृतसर शहर प््मुख नेमले आहे.
राजवंत कौर यांना मणहला
आघाडीच्या काय्ाकारी अध्यक््,
अजय कपूर महासणचव, हरमेश
कुमार गोयल यांना पणरयाला ग््ामीि
णजल्हाध्यक्् णनयुक्त केले आहे.

फोटोपुरती मैत्ी

इम््ान खानसोबतची णसद््ची मैि्ी
केवळ फोराे काढण्यापुरतीच
मय्ााणदत आहे का, असा प््श्न त्यांनी
णवचारला आहे. नारायि मंणदरात
पूजा होत असताना गुडं ांनी आतमध्ये
प््वेश कर्न तोडफोड केली.
यावेळी उपस्सित असलेले पोणलस
मूकदश्ाक बनले होते. यापूव्ी
रावळणपंडीमध्ये 100 वर््े प््ाचीन
णहंदू मंणदराची जेहादी्नी तोडफोड
केली होती. परंतु पाणकस््ानने
काहीच कारवाई केली नाही.

तृणमूल काँग्ेस
शय्मतीत नाही
अरववंद केजरीवाल यांची टीका

पणजी.
गोव्यात
तृिमूल काँग्ेसला जास््च
णविानसभा णनवडिूक
महत्व देत आहात.
लढण्यासाठी
तृिमूल
त्यांच्याकडे सध्या 1 रक््े
काँग्ेसकडून सध्या जोरदार
मतेही नाहीत. फक्त तीन
तयारी सुर् आहे. दरम्यान
मणहन्यांपूव्ी ते गोव्यात
आम आदमी पक््ाचे
आले आहेत. लोकशाहीत
अध्यक्् अरणवंद केजरीवाल
असे चालत नाही. तुम्हाला
यांनी तृिमूल काँग्ेस स्पि््ेत कुठेच पणरश््म घ्यावे लागतात, लोकांमध्ये
नसल्याचे म्हरले आहे. तुम्ही लोक काम करावे लागते, असे ते म्हिाले.

भ््ष्ाचारमुक्त सरकार देणार

गोव्यात भ््ष्ाचारमुक्त सरकार देऊ असे आश््ासन णदले. यावेळी त्यांनी
णदल्लीमिील आपल्या कामाचा उल्लेख केला. आम आदमी पक््ाने
णदल्लीमिील भ््ष्ाचार संपवला, असे त्यांनी सांणगतले. यावेळी गोव्यातील
भाजपा सरकारवर णनशािा साित अनेक मंतय् ांवर भ्ष् ्ाचाराचे आरोप असल्याचे
म्हरले. काँग्ेस, भाजपा सव्ाच पक्् भ््ष्ाचारी असल्याने गोव्यातील लोकांनी
काही पय्ााय नव्हता. पि आता आम आदमीसाऱखा स्वच्छ पक्् आला आहे,
त्याला संिी द््ा, असे आवाहन केजरीवालांनी केले.

काँग्ेसला फासदा

पंतप््िान नरे्द् मोदी गोव्यात असेपय््ंत
कोिा भाजपा आमदाराने राजीनामा
देऊ नये, असे नेत्यांना वारत होते
आणि त्याप््मािे घडलेही. परंतु
पक््ाध्यक्् जे. पी. नड््ा यांना माि््
काल्ाुस आल्मेदा यांनी राजीनामा
णदलेला पहावा लागला. परंतु त्यांना
एकमेव समािान लाभले असेल, ते
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म्हिजे कॉंग्ेसचा पाया रेणजनाल्ड
लॉरेनस
् यांचय् ा र्पाने खचला. काल्स
ाु
आल्मेदा आतातरी काँग्ेस णकंवा
तृिमूल या पक््ांमध्ये जाऊ पाहत
असले, तरी भाजपाने तेिे ठरवून
त्यांचा कारा काढला आहे. ते आजारी
आहेत आणि त्यांना चालताही िड
येत नाही, त्यामुळे मतदार त्यांना

तराई क््ेत्ात मिळणार फायदा

मोठ््ा प््मािात आहेत. त्यामुळे
काँगस
्े , बसपा आणि सपा हे सव्ा या
क््ेि्ातून आपले भाग्य आजमावत
असतात. या पक््ांच्या आपसातील
लढाईचा फायदा भाजपाला णमळत
असतो. परंतु यावेळी णचि्् काहीसे
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वेगळे आहे. णनवडिुकीचे तापमान
वाढत असतानाही बसपाने अद््ाप
णनवडिूक णरंगिात उडी घेतली
असल्याचे णदसत नाही. हणरद््ार
आणि उिमणसंगनगरातील 16
णविानसभा जागांवर बसपाचे
वच्ास्व आहे. 2002 च्या
णनवडिुकीत बसपा तराई क््ेि्ातून
सात आणि 2007 मध्ये आठ जागा
णजंकल्या आहे. वास््णवक 2012
च्या णनवडिुकीत बसपाला केवळ
तीन जागा णमळाल्या होत्या. परंतु
त्यांच्या मतांची रक््ेवारी 12 पय््ंत
वाढली होती. परंतु 2017 मध्ये
घरून ही सात रक््े राणहली होती.

दनलत मुख्यमंत्ी होणार?

या णनवडिुकीत बसपा सण््कय
तराई क््ेि्ातील बसपाचा प््भाव कमी
नसल्याने काँग्ेसला फायदा होिार
करण्यासाठी काँग्ेसने पंजाबचे मुख्यमंि्ी
आहे. कारि यावेळी काँग्ेस आणि
चरिजीत णसंग चन्नी यांच्याप््मािे दणलत
भाजपाचा िेर सामना होिार
मुख्यमंि्ी केल्या जाऊ शकतो, असे संकेत
आहे.
हणरद््ार
आणि
काँगस
्े ने णदले आहे. उत्र् ाखंडमध्ये अनुसणू चत
उिमणसंहनगरामुध्ये दणलत आणि
जातीची संख्या सुमारे 18 रक््े आहे. यातील जास््
अल्पसंख्यांक मतदारांची संख्या तराई क््ेि्ात आहे. चन्नी यांना पंजाबचे मुख्यमंि्ी केल्यानंतर दणलतांचा
बरीच आहे. त्यामुळे पक््ाला काँग्ेसवर णवश््ास वाढला आहे. त्यामुळे णविानसभा णनवडिुकीत त्याचा
आघाडी णमळू शकते, असे एका फायदा णमळू शकतो.
काँग्ेस नेत्याने म्हरले आहे.

धम्मननरपेक्तेचा ठेका काँग्ेसकडे

दिल्ली. प््शांत णकशोर हे अणलकडे
काँग्ेसवर फार नाराज असल्याचे त्यांच्या
वक्तव्यांवर्न णदसतंय. प््शांत णकशोर
काँग्ेसमध्ये प््वेश करिार असल्याच्या
चच्ाा मध्यंतरी चांगल्याच रंगल्या होत्या.
णकशोर यांनीदेखील ण््पयंका आणि राहुल
गांिी्ची भेर घेतली होती. त्यावर्न ते
लवकरच काँगस
्े मध्ये सामील होिार, असे
वारत होते. पि हे न घडता अचानक
प्श
् ांत णकशोर यांनी काँगस
्े णवरोिात वक्तव्ये
करायला सुरव् ात केली. आता पुनह् ा एकदा
त्यांनी काँग्ेसवर णनशािा सािला आहे.
त्यांनी काँगस
्े च्या िम्णा नरपेकत् वे र प्श् न् णचन्ह
उपस्सित केले आहे.

भाजपाचे
राष््ीय
अध्यक्् जेपी नड््ा यांनी
णवरोिी
पक््ांच्या
नेत्यांवर रीका केली.
गोव्यात
येिाऱ्या
नेत्यांनी बॅनरबाजी कर्न जनतेला
भरकरणवण्याचे काम केल. ज्यांनी
लसीकरिाच्या फायद््ांबद््ल इतरांची
णदशाभूल करण्याच्या प््यत्नात कोणवड
लसीच्या डोसला मोदी रीका णकंवा
भाजप का णरका म्हरले. आता मी त्या
लोकांना णवचारतो, कसा होता मोदी
णरका, असे म्हित त्यांनी णवरोिकांवर
णनशाना सािला. गोव्यात 100
लसीकरि झाले याबद््ल गोवा
सरकारचे आणि मुख्यमंि्ी सावंत
यांचे कौतूक केल.े भाजपा सरकारच्या
सगळ्या योजना लोकणहताच्या आहेत
हे पुन्हा णसद्् झाले म्हित. दयानंद
स्वास्ि सेवा योजने अंतग्ता गोवेकरांना
सरकारने केलेल्या मदतीची प््शंसा
त्यांनी यावेळी केली. ते गोव्यात एका
जाहीर सभेला संबोणित करताना ते
बोलत होते. गोव्यातील गुनह
् ्ाच
ं े प्म् ाि
101 रक्क्यांनी कमी झाले असून,
गुन्हे अन्वेशन णवभागाला 93 रक््े
यश आले आहे.

भाजपा आमदाराचा राजीनामा क

बसपाच्या ननण्मयाने काँग्ेसमध्ये उत्साह
डेहराडून. पाच राज्यातील
णविानसभा णनवडिुकीचा पारा
वाढत आहे. णनवडिूक तारखेच्या
औपचाणरक घोरिेपूव्ीच सव्ा पक््
जास््ीत जास्् लोकांपय््ंत
पोहोचण्याचा प््यत्न करीत आहेत.
परंतु बहुजन समाज पार््ीने अद््ाप
णनवडिूक णरंगिात उडी घेतली
नाही. उत््राखंडमध्ये बसपाच्या
अल्प सण््कयतेने काँग्ेस आपल्या
यशाचे गणित लावताना णदसत आहे.
कारि राज्याच्या तराई क््ेि्ात बसपा
काँग्ेसची वार णबकर कर् शकते.
उत््राखंडमध्ये काँग्ेस आणि
भाजपानंतर बसपा णतसरी शक्ती
आहे. तराई क््ेि्ात दणलत अाणि
अल्पसंख्यांक मतदारांची संख्या

जे. पी. नड््ांचा
नवरोधकांवर ननशाणा

जवळ करिार नाहीत, असा
भाजपाचा कयास आहे. परंतु मनाने
पेरलेला नेता आजारी असतानाही
लोकांना जागवू शकतो आणि
भल्याभल्यांना िोबीपछाड देऊ
शकतो. राजकारिात णकत्येक
पावसाळे पाणहलेल्या नड््ा यांना ही
गोष्् माहीत नाही असे नाही.

नहंदू आनण
नहंदुत्व एकच

दिल्ली. णहंदू आणि णहंदुत्व वेगळे
नाही असे सुरेश भैय्याजी जोशी यांनी
स्पष्् केले असून णहंदू आणि
णहंदतु व् वादी यांचय् ातील भेद सांगत भ्म्
णनम्ााि करिाऱ्या राहुल गांिी
यांच्यावर नाव न घेता रीका केली.
णहंदुत्ववादी गंगेत एकराच स्नान
करतो. णहंदू करोडो लोकांसह गंगेत
स्नान करतात. एक बाजू णहंदू, तर
दुसरी बाजू णहंदुत्ववादी. एक बाजू
खरी, दुसरी बाजू खोरी. णहंदू खरे
बोलतात, णहंदुत्ववादी खोरे बोलतात,
असे वक्तव्य राहुल गांिी्नी केले होते.
पंतप््िान मोदी्नी गेल्या आठवड््ात
काशी णवश््नाि कॉणरडॉरचे उद्घारन
करताना गंगेत स्नान केले होते.
त्यावर्न त्यांनी रीका केली होती.
यापूव्ी जयपूरमिील ‘महागाई हराओ
रॅली’मध्ये णहंदूणवर्द् णहंदुत्व या
मुद्ावर्न भाजपा सरकारला त्यांनी
घेरले होते. या प््करिावर भाष्य
करताना राष््ीय स्वयंसवे क संघाचे नेते
सुरश
े भैयय् ाजी जोशी यांनी राहुल गांिी
यांच्यावर णनशािा सािला आहे.
ज्यांना हे णविान योग्य वारते त्यांना ते
नाकारण्याचे कोितेही कारि
सापडिार नाही. ‘णहंदू’ आणि
‘णहंदुत्व’ या दोन वेगळ्या कल्पना
नाहीत. ते समान आहेत.

Omhra A{YgyMZm
_hÎdmÀ`m XwéñË`m§H${{aVm ßb°Q>\\$mm°_© H«$. 4 darb XmXa OwÝ`m
_Ü`dVr© nmXMmar nwbmMm (E\$A
Amo~r) ^mJ ~§X Ro>dÊ`mg§X^m©V

Amo~rÀmo XwéñVr H$mm_ ßb°Q>\$mm°_$ H«$. 4 da {ZYm©{aV H$aaÊ`mV
हे णवणचि्् आहे की काँगस
्े लढो अिवा न लढो, णजंको अिवा हारो पि XmXa OwÝ`m _Ü`dVr© E\$A
Amo~rMo X{jU d CÎma {XímoH$SS>rrb {OZo
भाजपाणवरोिी जागा त्यांचय् ा मालकीची आहे. आणि जे भाजपाशी लढत Ambo Amho. ßb°Q>\\$mm°_© H«$. 4 darb gXa E\$A
आहेत, भाजपाला पराभूत करण्याचा प््यत्न करीत आहेत, त्यांचे {X. 23/24.12.2021 amÌrnmgyZ 27.12.2021 n`ªV ~§X amhVrb. gXa
Amo~rda
काँगस
्े सोबत परत नाही, म्हिून ते भाजपाचे एजंर झाले आहेत. त्यामुळे H$mmbmdYrXaå`mZ nyd© d n{íM_ {Xímm§H$SSy>Z ßb°Q>\\$mm°_© H«$. 4 dê$ZZ gXa E\$A
Amo~rO²Mm
ज्याप्म् ािे देशात राष्व् ादाचे प्म् ािपि्् देणय् ाचा ठेका भाजपाने घेतला आहे, ßm«doím Zgob. ßm«dmgr XmXa ñWmZH$mmV ßb°Q>\\$mm°_© H«$. 4 darb AÝ` XmoZ E\$A
त्याचप्म् ािे देशात मोदीणवरोिी आणि िम्णा नरपेकत् च
े े प्म् ािपि्् देणय् ाचा नवा dmna H$êê$ ímH$VVrb. hmoUmè`m J¡agmo`r~Ôb {XbJra AmhmoV.
ठेका काँगस
्े ने घेतला आहे. काँगस
्े ने णनवडिूक लढवून भाजपाचा पराभव
n{íM_ aoëdo
केला पाणहजे. तुम्ही णनवडिूक लढवा. तुम्ही 60-70 रक््े जागांवर
भाजपाशी लढत आहात, त्यांना पराभूत करा, तुमह् ी बाकी लोकांचय् ा फंदात
का पडत आहात, असे ते म्हिाले.
H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S
अलीकडच्या काळात प्श
् ांत णकशोर
H$mmnm}aoQ> Am¶Soö¨ {Q>QQ>r Z§.. … Eb65110E‘EM1985nrEbgr038137)
यांनी काँगस
्े णकंवा काँगस
्े नेततृ व् ावर
Zmo§XUrH¥$V H$mm`m©b` : 27 ~rHo$gr, gr-27, Or ãbm°H$, dm§X«o Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§X«o (nyd©), _w§~B© - 400051. (‘hm.)
H$mm°nmo©aoQ> H$mm`m©b` : H$moQ>H$ B{Ý\${ZQ>r, PmoZ-2, 4 Wm _Obm, {~{ëS>.H«$. 21, B{Ý\${ZQ>r nmH©$, Am°\$ n{íM_ ÐwVJVr _hm_mJ©, JmoaoJmd, _w§~B©-400097.
णनशािा सािण्याची ही पणहलीच
ímmIm /joÌr` H$mm`m©b` : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b. AX‘mg ßbmPm, 4 Wm ‘Obm, grEgQ>r amoS>, H$mobrdar Jmd, Hw§$Mr H$d} ‘mJ©, H${bZm, gm§VmH«w$P
(ny.), ‘w§~B© - 400 098, ‘hm.
वेळ नाही.
B©-{bbmd VWm {dH«$rH$[aVm Om{ha gyMZm
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दिल्ली, नवराष्् ब्यूरो. राष््ीय
स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता
पार््ीने पुन्हा एकदा हैदराबादच्या
नामांतरिाचा मुद्ा उपस्सित केला
आहे. नामांतरिाचा मुद्ा लक््ात घेत
संघाने जानेवारी मणहन्यामध्ये तीन
णदवसीय बैठक हैदराबादमध्ये
आयोणजत केली आहे. जानेवारीच्या
पणहल्याच आठवड््ात होिाऱ्या या
बैठकीचे आयोजन करण्यात आले
असून संघाशी संबंणित संस्िाना
आमंण्ित करण्यात आले आहे. पुढील
वर््ी म्हिजेच 2022 रोजी पाच
राज्यांमध्ये होिाऱ्या णनवडिुकांच्या
तयारीसंदभ्ाातील चच्ाा या बैठकीत
E.mail - sg.gardens@mcgm.gov.in
केली जािार असल्याचे सांगण्यात

ªĒ¯
येत आहे. णवशेर म्हिजे या बैठकीची
zǐ¯v±Ȧ
माणहती
देताना
आयोजन 
¦¦´Ȧv°¯¡±
हैदराबादऐवजी
भाग्यानगरमध्ये ±w¡°¦ȧ¯
करण्यात आल्याचे संघाने म्हरले
¸¸¸¸¯±©¯¸¸¸¸¸¯©¯s¸¯¦¸
आहे.

V_m_ OZVog d {dímofV: H$O©Xma/ gh-H$O©Xma/ h_rXmam§Zm `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, ßm«{V^yV YZH$mo¨H$So> JhmU - ßm«^m{aV Imbrb {ZXo©{ímV _mb_Îmm {OMm
à{VH$mmË‘H$ Vm~m H$mmoQ>HH$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> ßm«{V^yV YZH$mo `m§À`m ßm« m{YH¥$V A{YH$mmè`m§Ûmao KoÊ`mV Ambm hmoVm Ë`m _mb_Îmm§Mr H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> Imbrb {ZXo©{ímV
VmaIog Oímr Amho OoWo Amho, Oímr Amho Or Amho d Or H$mmhr Amho VoWo Amho VÎdmda {dH«$r H$aÊ`mV `ooV Amho. Am_Mo goëg A±S> _mHo©${Q§>J d B©-{bbmd godm ^mJrXma _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{{b. `m§À`m do~nmoQ©>bAWm©V www.c1india.com À`m _mÜ`_mVyZ AYmohñVmj{aVm§Ûmao ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$rgmR>r Am°ZbmBZ ßm«ñVmd _mJ{dÊ`mV `oV
AmhoV, Á`m§Mm Vnímrb Imbrbßm«_mUo Amho :
‘mJUr gy MZm VmarI d a¸$‘‘
H$O
O©Xma/h_rXma/JhmUdQ>XXmam§ Mo Zmd
ñWmda _mb_ËVo Mo {ddaU
_mJUr gyMZm {XZm§H$ : 27.07.2021 ñWmda ‘mb‘ÎmoMm gd© ^mJ d ^yI§S> … âb°Q> H«$. 201, 2 am
H$O
O© ImVo H«$. … Am¶EMEb47615
{X. 23.07.2021 amoOrZwgma é. _Obm, aí‘r [aOÝgr, E qdJ, Ý¶y qbH$ amoS>, dgB© (nyd©),
1) lr. Aemo H$ Hw $‘ma ¶mXd (H$O©Xma)
6,12,440.71/- (é. ghm> bmI {Oëhm R>mUo, ‘hmamï´>. O{‘ZrMo joÌ … 489 Mm¡.’y$Q>, Vm~m
2) lr‘Vr erbm E. ¶mXd> (gh-H$O©Xma)
~mam hOma Mmaímo Mmirg d EH$mhÎma àH$mma … à{VH$mmË‘H$
n¡go _mÌ)
amIrd _yë`
~mobr a¸$‘‘oÀ¶m 10% Bgmam aŠH$__ Ro >d (BaRo>)
é. 36,30,000/- (é. N>Îmrg bmI Vrg hOma _mÌ)
é. 3,63,000/- (é. VrZ bmI Ìogï> hOma ‘mÌ)
ñWmda ‘mb‘ÎmoÀ¶m n[ajUmMr VmarI
{bbmdmMr VmarI d doi
{X. 16.02.2022 amoOr g. 11.00 dm. Vo Xþ. 12.00 dm.
{X. 18.02.2022 amoOr Xþ. 12.00 Vo Xþ. 3.00 dm.
ßm«ñVmd/BaRo> gmXarH$aaU mMr A§{V_ VmarI : {X. 18.02.2022 amo Or Xþ. 3.00 n¶ªV
{dH«$rÀ`m _hÎdmÀ`m AQ>r d ímVr© :
1. {bbmd n«{H«$`o_Ü`o {d{hV AZwgma ~mobr XñVmdoO `m§À`m nwT>rb AQ>r d ímVr© `m§À`m AZwgma Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho. ~mobrXma Am_Mo goëg d _mHo©${Q§>J d B©{bbmd g{ìh©g n«XmVo _o. gr1 B§ {S>¶m ßm«m.>{b. AWm©V wwhttps://www.bankeauctions.com `m§Zm ~mobr XñVmdoO, Am°ZbmBZ gmXarH$aUmH${aVmMm B©-{bbmd d
~mobr ßm«nÌ `m§À`mgmR>r {d{hV ßm«{V^yV g§nÎmrMm Vnímrb OmUyZ KoÊ`mH${aVm g§nH©$ gmYmdm. 2. gd© BÀNw>H$ »maoXrXma/~mobrXma `m§Zr darb {ZXo©{ímV do~ nmoQ©>b
https://www.bankeauctions.com da Ë`m§Mo Zmd Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho d Ë`m§Mo `wOa Am`S>r d nmgdS©> OZaoQ> H$ê$Z B©-{bbmdm_Ü`o gh^mJr
hmoÊ`mH${aVm ñdV:Mo Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho. 3. H$moÊmËmrhr Mm¡H$ímr, _m{hVr, ghmæ¶, n«{H«$¶m d Am°ZbmBZ B©-{bbmdmMo n«{ímjÊm KoÊ‘mH${aVm n«ñVm{dV ~mobrXmam§Zr
_o. gr1 B§{S>¶¶m ßm«m.>{b. {d^mJ ¶m§Zm Am_Moo goëg A±S> _mHo©${Q§>J ‘oWo g§nH©$ gmYmdm d B©-{bbmd g{ìh©g n«XmVo _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. ¶m§Zm ‘o. {dZmoX Mm¡hmZ `m§À`m _m\©$V
Xya. H« $. +91 7291971124,25,26, _mo . H«$. +9813887931 d B©_ob Am‘S>r : delhi@c1india.com & support@bankeauctions.com da g§nH©$ gmYmdm.
4. n«m{YH¥$V A{YH$mar `m§Mr gdmo©Îm_ _m{hVr d kmZmZwgma _mb_Îmoda H$moUVohr ^ma ZmhrV. VWm{n, BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë`m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ`mnydr© _mb_Îmog§X^m©Vrb
^ma, hŠH$ AmXr¨g§X^m©V VgoM _mb_Îmoda ßm«^md nmS>Umao Xmdo/hŠH$/XoUr `m§g§X^m©V ñdV:hyZ ñdV§Ì Mm¡H$ímr VmarI d doion¶ªV H$amdr. Ë`m§Mr nS>VmiUr H$ê$Z ImÌr
H$ê$Z ¿`mdr. B©-{bbmd Om{hamV hr Ho$E‘~rEb ~±Ho$Mr H$moUVrhr dMZ~ÕVm dm H$moUË`mhr gmXarH$aUmV ñWm{nV H$arV Zmhr {H§$dm ñWm{nV H$arV Agë`mMo _mZrV Zmhr.
H$moUVohr {Vgè`m njmMo H$moUË`mhr ñdê$nmVrb Xmdo/hŠH$/XoUr `m§H${aVm ßm«m{YH¥$V A{YH$mar/ßm«{V^yV YZH$mo O~m~Xma ZgVrb. B©-{bbmd Om{hamV Ho$E_~rEb `m§À`m
H$moÊmË`mhr VH«$ma VgoM H$moÊmË`mhr gmXarH$aÊmmH${aVm O~m~Xma Zgob. n«m{YH¥$V A{YH$mar/n«{V^yV YZH$mo H$moÊmË`mhr {Vgao nj `m§Mo Xmdo/h¸$/ XoÊmr `m§H${aVm H$moÊmË`mhr
n«H$mao O~m~Xma ZgVrb. 5. BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zr do~nmoQ©>b (https://www.bankeauctions.com) À`m _mÜ`_mVyZ n°Z H$mS©>, AmYma H$mS©>, a{hdmgr nwamdm,
H§$nZrÀ`m g§X^m©V ~moS©> R>amd VgoM nÎ`mMm nwamdm `m§À`m ñd-gmjm§{H$V ßm«Vr¨g_doVm n«{V^yV g§nÎmrÀ`m ì`mOa{hV naVmdm`mo½` Bgmam aŠH$_ Ro>drÀ`m (BaRo>) H$mmoQ>H$ _{h§Ðm
~±H$ {b., `m Zmdo Omar YZmH$fm©À`m ñdê$nmVrb ßm«XmZmMm Vnímrb gmXa H$amdm/AnbmoS> H$amdm.
H$O©Xma/JhmÊmdQ>Xma/h_rXma `m§Zm gXa gyMZoÀ`m n«{gÕ>r Vma»monmgyZ Vrg {Xdgm§À`m AmV ì`mO d »mM© `m§À`mgh darb {ZXo©{ímV WH$~mH$r§À`m n«XmZmH${aVm g§nyÊm©
Xm{`Ëdm§da ga\¡$gr H$m`ÚmÀ`m {Z`_ 6(2), 8(6) d 9(1) A§VJ© V d¡Ym{ZH$ 30 {Xdgm§Mr d¡Ym{ZH$ gyMZm XoÊ`mV `oV Amho `mV H$gya Pmë`mg darb {ZXo©{ímV AQ>r d
ímVr© AZwgma n«{V^yV _mb_ÎmoMr {dH«$r H$aÊ`mV `oB©b. Oa {dH«$r gyMZo_Ü`o H$mhr AS>Wio Agë`mg VgoM B§J«Or d ñWm{ZH$ d¥ÎmnÌm_Yrb n«{gÕ>r Xaå`mZ H$mhr AS>Wio
Agë`mg gXa B§J«Or Amd¥Îmr nmhmdr d A§{V_ n«V åhÊmyZ {dMmamV ¿`mdr. Oa H$O©Xma/ h_rXma/ JhmÊmdQ>Xma `m§Zr n«{V^yV YZH$mo `m§Mo W{H$V a¸$_oMo g§nyÊm© n«XmZ
{dH«$rÀ`m Vma»monydr© H$amdo d {bbmd aÔ> H$aÊ`mV `oB©b.
{dH«$sÀ¶m A{YH$ ‘m{hVr AQ>r d eVuH$[aVm, H¥$n¶m Am‘À¶m A{YH¥$V do~gmBQ> https://www.kotak.com/en/bank-auction.html da ^oQ> Úm qH$dm darb
{Xboë¶m ~±Ho$Mo àmXo{eH$ H$m¶m©b¶ ¶oWo àm{YH¥$V A{YH$mmar, lr. g‘ra R>¸¸$aa (_mo.) 9833949899 ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.
{dímof {ZXo©ím : H$mmoQ>HH$ _{h§Ð ~± H$ {b{_Qo>S> (Ho$E_~rEb) `m§À`m dVrZo Am_Mo godm ßm«XmVo _o. gr1 B§{S>¶¶m ßm«m.>{{b. `m§À`mÛmao {d{hV VmaIog B©-{bbmd Am`mo{OV H$aÊ`mV
`oB©b Á`mdoir ~moarXma amIrd _yë`mÀ`m da Ë`m§À`m {ZdS>rZwgma Ë`m§À`m KamVyZ/H$m`m©b`mVyZ/OmJoVyZ Xa gmXa H$ê$ ímH$Vrb. B§Q>aZoQ> H$Zo{ŠQ>{ìhQ>r d AÝ` Amdí`H$
~m~r¨Mr ImÌr ~mobrXmam§Zr ñdV:hyZ H$amdr. H¥$n`m Zmo§X ¿`mdr H$r B§Q>aZoQ> OmoS>Ur I§{S>V hmoUo (H$moUË`mhr H$maUmñVd) `mMr O~m~Xmar ~mobrXmamMrM Agob. H$moUË`mhr
AmH${ñ_H$n{a{ñWVrgmR>r Ho$E_~rEb dm _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{{b. ho O~m~Xma ZgVrb. Aímm AmH${ñ_H$ n{a{ñWVrH${aVm ~mobrXmam§Zr Amdí`H$ ì`dñWm/n`m©` V`ma Ro>dmdoV
OoUoH$ê$Z Aímm n{a{ñWVr hmVmiVm `oD$ ímH$Vrb d B©-{bbmdmV `ímñdrarË`mgh^mJ KoVm `oD$ ímHo$b. VWm{n, ~mobrXram§Zr Aímr Jw§VmJw§VrMr n{a{ñWVr Q>miÊ`mgmR>r
AIoaÀ`m jUr Ë`m§Mr ~mobr XmIb H$aUo, gwYm{aV H$aUo Q>mimdo.
{XZm§H $ : 23.12.2021
ghr/- ßm«m{YH¥$V A{YH$mar
{R>HH$mmU : ‘§w~B©, ‘hmamï´>
H$mmoQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo >S>H${{aVm

