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रमेश यांना ितঀगा िदला 
आिण पांএ कोसळले...

पदयात्रा आटकळीकडे जात असताना 
हातात ितरंगा घेऊन कृष्णकुमार पांडे 
यांनी झेंडा तुकडीचे नेतृत्व केले, त्या 
अखेरच्या क्षणांच ेमंगळवारी त्यांच्या 
िनधनाच्या काही िमिनटे आधी िटपलेल े
छायािचत्र. (छाया : िकरण मुधोळकर)

लोकमत न्यूज नेटवकर्    
देगलूर (िज. नांदेड) : भारत जोडो 
पदयात्रेत सहभागी झालेले अिखल 
भारतीय काँग्रेस सेवा दलाचे राণीय 
सरिचटणीस कृष्णकुमार पांএ (नागपूर) 
यांचे मंगळवारी सकाळी ८:३५ च्या 
सुमारास हृदयिवकाराने िनधन झाले. 
ही घटना वन्नाळी ते आटकळी 
यादरम्यान घडली.  
    पांএ  यात्रेतील झेंडा तुकडीचे 
संचलन करीत होते. हातात ितঀगा ध्वज 
घेऊन ते चालू लागले. काही वेळानंतर 
हा ध्वज त्यांनी जयराम रमेश 
यांच्याकএ िदला. तेवढ्यात त्यांना 
श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. 
त्यांना तातडीने दवाखान्यात दाखल 
करण्यात आले. मात्र, यातच त्यांचे 
िनधन झाले. राहुल गांधी व काँग्रेस 
नेत्यांनी अंत्यदशर्न घेतल्यानंतर 
कृष्णकुमार पांএ यांचे पािथर् व 
नागपूरकএ रवाना करण्यात आले.   

आधी िफटनसेची तपासणी, मगच ‘भारत जोडो’त पदयात्री
वळ १२० जणांची िनवड : मराठवाड्यातून एकमेव श्रावण रॅपनवाड

िशवराज िबचेवार  
लोकमत न्यूज नेटवकर्      

देगलूर (िज. नांदेड) : काँग्रेसचे 
खासदार राहुल गांधी यांनी 
कन्याकुमारीपासून सुरू केलेल्या भारत 
जोडो पदयाते्रत त्यांच्यासोबत सहभागी 
होण्यासाठी अितशय अवघड अशा 
तपासण्या करण्यात आल्या. पाच 
मिहने चालणार्या या संपूणर् पदयात्रेत 
सहभागी होण्यासाठी देशभरातून २ 
हजार जण िदल्लीत दाखल झाले होते. 
मात्र, शारीिरक तपासणी, चालण्याची 
सवय या बाबींबरोबरच इतर 
कोणत्याही व्याधी नसलेल्या  
केवळ १२० जणांची िनवड करण्यात 
आली. त्यामध्ये मराठवाड्यातून 
नांदेडचे डाॅ. श्रावण रॅपनवाड  एकमेव 
ठरले आ त.   
ही िनवड करताना कौঌंिबक 

पाश्वर्भूमीसह िफटनेस, रक्तदाब, 
मधुमेह यासह इतर आजार या बाबींची 
िदल्लीत तपासणी करण्यात आली. 

त्यानंतर मुलाखत घेण्यात आली. 
जवळपास दोन हजार कायर्कत्यार्ंच्या 
िदल्लीत मुलाखती घेण्यात आल्या. 
त्यात मराठवाड्यातून श्रावण रॅपनवाड 

 एकमेव कायर्कतेर् िनवडले आ त.

अशी भेट होईल असे वाटले नव्हते...  
n खासदार राहुल गांधी यांची भेट घ्यायची आह,े असा आग्रह कृष्णकुमार 
पांडे यांचा मुलगा धीरज याने केला होता. त्यावर कृष्णकुमार पांडे यांनी 
त्यास पदयात्रेत भेट घालून दतेो, असे सांिगतले. त्यावरून धीरज व 
नागपूर येथील युवक काँग्रेसचे कायर्कतेर् पदयात्रेत सहभागी झाले होते.  

n मंगळवारी कृष्णकुमार पांडे यांचे िनधन झाले. त्यानंतर शोक व्यक्त 
करताना धीरज पांडे म्हणाले, राहुल गांधी यांच्यासमवेत अशा प्रसंगी भेट 
होईल, असे वाटले नव्हते.

भारत जोडो पदयात्रेत खासदार राहुल गांधी यांच्यासमवेत 
चालताना नांदडे येथील काँग्रेस कायर्कतेर् डॉ. श्रावण रॅपनवाड. 
(छाया : सिचन मोिहते)

पदयात्रा मागार्वर उभारलेल्या िवश्रांती कक्षात थांबलेले पदयात्री.

पदयात्रेत सांगलीच्या 
डॉक्टरांची टीम  
पदयात्रेत सहभागी झालेल्या 
यात्रेकरंूच्या आरोग्यािवषयी काही 
समस्या िनमार्ण झालीच तर त्याच 
िठकाणी उपचार करता यावेत. 
याव्यितिरक्त पदयात्रींचे आरोग्य 
सुदृढ राहावे, या उदे्दशाने डॉक्टरांचे 
एक पथक आिण रुग्णवािहकाही 
पदयात्रेत सज्ज आहते. युवक 
काँग्रेसचे डॉ. िवश्विजत कदम यांनी 
भारती िवद्यापीठाकडून या 
िवद्यापीठातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे 
पथक या यात्रेत सज्ज ठेवले आह.े 
सांगली येथून १० डॉक्टरांची 
टीमही सहभागी झाली आह.े 

अशी आह ेराहुल गांधी यांची िदनचयार्    
n खासदार राहुल गांधी आिण यात्रेतील सहभागी सवार्ंची 
िदनचयार् ही पहाटे साडेचार वाजता सुरू होते. साडेपाच वाजता 
ध्वजवंदन झाल्यानंतर यात्रेला सुरुवात होते. सकाळच्या सत्रात 
चालल्यानंतर दपुारच्या सत्रात िवश्रांती असते. यावेळी राहुल 
गांधी ह ेबुिद्धवादी लोकांशी संवाद साधतात.  

n िवश्रांतीनंतर पुन्हा ही यात्रा सुरू होते. रात्री मुक्कामाच्या 
िठकाणी सवर् कायर्कत्यार्ंची आरोग्य तपासणी केली जाते. 
त्यासाठी ६ डॉक्टरांचे पथक आिण दोन रुग्णवािहका सज्ज 
ठेवल्या आहते.  

‘भारत जोडो’त 
राज्यातील नऊ 
जणाचंा समावशे 
n भारत जोडो यात्रेत 
महाराष्ट्रातील  
नऊ जणांचा  
समावेश आह.े  

n त्यात मराठवाड्यातून 
एकमेव नांदडेचे 
श्रावण रॅपनवाड 
यांच्यासह रोहन लाल 
िबटू्ट, मৣदर ৰग 
वोरा, वैष्णवी भारद्वाज, 
नंदा म्हात्र,े आितशा 
पैठणकर, सत्यम 
ठाकूर, मनोज  
कुमार उपाध्याय 
आिण की 
राजकुमार ৰग  
यांची भारत यात्री 
म्हणून िनवड  
झाली आह.े

आता भारत जोडो सािहत्य िंदडी 
राहुल गांधींच्या याते्रला १२० सािहित्यक, िवचारवंत, कलावंतांचा पािंठबा 

भारत दाल    
लोकमत न्यूज नेटवकर्    

नांदेड : अलीकडच्या काळात काही 
कालबाह्य, असिहष्णू भ्रम िनमार्ण 
करून नवे आदशर् िनमार्ण केले जात 
आ त. या िवकृतीकरणाचा संसगर् 
वाडी, वस्ती, तांএ, खेड्यापयर्ंत 
पोहोचायला सुरुवात झाली आ . या 
पाश्वर्भूमीवर लेखक, कवी, िचत्रकार, 
कलावंत यांची भूिमका महत्त्वाची 
मानली जाते. सिहष्णू भारत 
घडिवण्यासाठी ‘भारत जोडो’ याते्रच्या 
िनिमत्ताने सािहित्यक मंडळी पु आली 
असून, त्यांनी ‘भारत जोडो सािहत्य 
डी’ स्थापन केली आ .   
राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ 

यात्रा देगलूरमागेर् महाराণात दाखल 
झाली आ . या यात्रेला राज्यातील १२० 
सािहित्यक, िवचारवंत, कलावंतांनी 
पाেबा िदला असून यात्रेत सहभागी 
होण्यासाठी राज्यभरातील सािहित्यक, 
कलावंत नांदेड येथे दाखल झाल े
आ त.  

 या डीचे िनमंत्रक प्रा. डॉ. दत्ता 
भगत, डॉ. जगदीश कदम, प्रा. श्रीकांत 
देशमुख,  डॉ. िवशाल पतंगे, िवजय 
वाकोএ   आ त. या सिमतीच्या वतीन े
मंगळवारी स्थािनक सािहित्यकांची 
बैठक घेण्यात आली.    

या सािहित्यकांचा पाেबा   
वसंत आबाजी डहाके, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, 
रा.रं. बोराडे, कौितकराव ठाले पाटील, अनुराधा 
पाटील, फ.मुं. ৮द,े डॉ. लीला ৮द,े संदशे 
भंडार,े प्रा. राजन गवस, सुमती लांडे, प्रवीण 
बांदकेर, लक्ष्मीकांत दशेमुख, श्रीपाल सबनीस, 
महावीर जोंधळे, इंदमुती जोंधळे, प्रा. सदानंद 
दशेमुख, भु.द. वाडीकर, कवी पी. िव ल, डॉ. 
शेषराव मोिहते, डॉ. नागोराव कंुभार, लोकनाथ 
यशवंत, डॉ. श्रीराम गव्हाणे, िशवा अंबुलगेकर, 
डॉ. उत्तम सावंत, प्रा. डॉ. मारोती कसाब, डॉ. 
रामचंद्र काळुंखे आदी यात्रेत सहभागी होतील.

भारत जोडो यात्रेत 
सहभागी 

होण्यासाठी राज्यभरातील 
सािहित्यक नांदडेमध्ये 
दाखल झाले आहते. 
कळमनुरी येथे १२ नोव्हेंबर 
रोजी राहुल गांधी यांची 
भेट घेऊन सािहित्यक 
त्यांच्याशी संवाद साधणार 
आहते, तसेच, त्यांना 
िनवेदन दणेार आहते.    

- डॉ. जगदीश कदम, 
समन्वयक

राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो याते्रला नांदडे िजल्ह्यातील दगेलूरमध्ये मंगळवारी 
लक्षणीय प्रितसाद िमळाला.  

माजी मंत्री परब 
यांच्यासह ितघांवर 
गुन्हा दाखल 

लाेकमत न्यूज नेटवकर्  
दापोली (िज. रत्नािगरी) : मुरुड 
समुद्रिकनार्यावरील वादग्रस्त साई 
िरसाॅटर् प्रकरणी दापोली पोलीस 
स्थानकात माजी पिरवहन मंत्री अिनल 
परब यांच्यासह तत्कालीन सरपंच 
सुरेश शंकर तुपे आिण ग्रामिवकास 
अिधकारी अनंत ज्ञानदेव कोळी 
यांच्यावर शासनाची फसवणूक 
केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आ . साेमवारी रात्री १२ वाजता हा 
गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची 
मािहती भाजप नेते िकरीट साेमय्या 
यांनी ट्वीट करून िदली आ . 
गटिवकास अिधकारी रूपा िदघे यांनी 
याबाबत िफयार्द िदली आ .

नागपरूकरांनी अनभुवला चदं्रग्रहण साहेळा

मंगळवारी नागपूरकरांनी अंधश्रद्धा झुगारून मनमुरादपणे 
चंद्रग्रहणाचा आनंद लुटला. अरुणाचल प्रदशेात लवकर चंद्राेदय 

झाल्याने त्यांनाच केवळ खग्रास चंद्रग्रहण पाहता आले.  
दशेाच्या उवर्िरत भागात खंडग्रास ग्रहण िदसले. िवदभार्त चंद्राेदय 
झाला, तेव्हा ग्रहण सुटणे सुरू झाले हाेत.े ५.३४ िमिनटांनी ता े

सवार्िधक ग्रहणात हाेता.

१

२

१ तास  
५४ िमिन  
ग्रहण कालावधी
सायंकाळी   
५.३२ वा. 
झाल ेसुरू 

रात्रा ै
७.२६ वा. 
संपले 

६५%
चंद्र 

ग्रासला

सत्त्वशील िवचारवंताचा बहुमान
सािहत्य संमेलनाचे नूतन अध्यक्ष बहुआयामी व्यिक्तमत्त्वाचे धनी

लोकमत न्यूज नेटवकर्   
औঀगाबाद : महाराণातील समाज 
जीवनातील महनीय व्यक्ती चिरत्रे 
िलिहणारे न्या. नरेंद्र चपळगावकर 
यांची मराठी सािहत्य संमेलनाच्या 
अध्यक्षपदी िनवड झाली आ .  
िनवडीनंतर ‘लोकमत’शी संवाद 

साधताना चपळगावकर म्हणाले, 
एम.ए. मराठी आिण एलएल.बी. 
झाल्यानंतर प्राध्यापक व्हावे अथवा 
विकली व्यवसाय असे दोन पयार्य 
होते. पण मराठीचा प्राध्यापक झालो. 
तेव्हा २०० रुपये पगार आिण ३५ 
रुपये भत्ता होता. वषर्भरात नोकरी 
सोडली आिण विकली व्यवसाय सुरू 
केला. जोरदार प्रॅिक्टस सुरू असताना 

व्याहीही अध्यक्ष   
२००२ मध्ये इंदरू येथे पार पडलेल्या 
अ. भा. मराठी सािहत्य संमेलनाच्या 
अध्यक्षपदी िवजया राजाध्यक्ष होत्या. 
त्या न्या. चपळगावकर यांची कन्या 
सायली यांच्या सासूबाई आहते. 
त्यामुळे िवहीणबाईंनंतर २० वषार्ंनी 
त्यांचे व्याही न्या. चपळगावकर यांना 
हा बहुमान िमळाला आह.े ही मािहती 
सायली राजाध्यक्ष यांनी शेअर केली.

सन्मान  
n श्री. ग. माजगावकर पुरस्कार  
n अमेिरकेतील महाराष्ट्र फाুडेशनचा 
जीवन गौरव पुरस्कार  

n भैरुरतन दमाणी पुरस्कार 

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूतीर् 
म्हणून िनयुक्ती झाली. दहा वषेर् 
न्यायमूतीर् म्हणून काम केले.  

ग्रंथसंपदा : कमर्योगी संन्यासी, 
राज्यघटनेचे अधर्शतक, त्यांना 
समजून घेताना, पंतप्रधान नेहरू, 
महात्मा गांधी आिण भारतीय 
राज्यघटना, सािहत्य आिण स्वातंत्र्य, 
आठवणीतले िदवस, अनंत भालेराव : 
काळ आिण कतृर्त्व इ.

साने गुरुजी सनातनी 
व्यवस्थेिवरुद्ध उभ े
रािहले : पवार

लोकमत न्यूज नेटवकर्  
पंढरपूर : स्वातंत्र्याच्या पूवर्संध्येला 
कष्टकर्यांचा देव असलेल्या 
पांडुঀगाच्या  मंिदरात  दिलतांना प्रवेश 
नव्हता, यासाठी साने गुरुजींनी 
दिलतांना मंिदरात प्रवेश िमळावा 
म्हणून आंदोलन उभे केले. ते सनातनी 
व्यवसे्थिवरुद्ध मजबुतीने उभे रािहले. 
पंढरपूरला िव लाच्या दशर्नासाठी 
येणार्या लाखो वारकर्यांना मंिदर प्रवेश 
िमळावा म्हणून साने गुरुजींनी  
चळवळ उभी केली, असे प्रितपादन 
राণवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार 
यांनी केले.  
संत तनपुरे महाराज मठात उभा 

करण्यात आलेल्या साने गुरुजी 
स्मारकाच्या लोकापर्ण सोहळ्याप्रसंगी 
ते ऑनलाईन बोलत होते. पवार 
म्हणाले, िव ल हा कष्टकर्यांचा देव 
असूनही त्यामध्ये लाखोंच्या संख्येन े
दशर्नासाठी येणार्या दिलतांना प्रवेश 
नव्हता, त्यामु  साने गुरुजींनी 
त्यावेळच्या मुंबई सरकारकএ तसेच 
िव ल देवस्थानच्या त्यावेळच्या पंच 
किमटीकএ पते्र िलहून आवाहन केले 
होते ॵ, सवर् माणसे  देवाची लेकঀ 
आ त. या लेकरांना  मंिदरात प्रवेश 
िमळावा. शेवटी साने गुरुजींनी १ मे ते 
१० मे या काळात पंढरपुरात उपोषण 
केले आिण मंिदर खुले झाले. 

ितसर्या मजल्यावर 
पंचायतीत नेला रेडा 

प्रमोद सुकरे 
लोकमत न्यूज नेटवकर्  

कर्हाड (िज. सातारा) : डे्रनेज 
पाइपलाइनचे िलकेज काढण्याकএ 
ग्रामपंचायत ঽलर्क्ष करीत असल्यान े
एका शेतकर्याने ितसर्या मजल्यावरील 
ग्रामपंचायत कायार्लयात रेडा नेला. 
‘आधी िलकेज काढा, मगच रेडा खाली 
घेऊन जाणार’, अशी भूिमका घेतली. 
याचा िव्हिडओ व्हायरल झाल्याने 
याची चचार् जोरदार सुरू आ . 
जगताप यांनी गळती काढण्याची 

मागणी केली होती. मात्र, त्याकএ लक्ष 
न िदले गेल्याने वैतागून ते रेडा घेऊन 
ितसर्या मजल्यावर हजर झाले. 

भजन पाहताना सपर्ॷश झाल्याने मृत्यू 
सोलापूर : शेतातील घरासमोर बसून ते मोबाईलवर भजन पाहत असताना पायाला 
नागाने ॷश केल्याने राजूर िजल्हा पिरषद शा चे मुख्याध्यापक नवनाथ नानासा ब 
देशमुख (५६, रा. बंकलगी) यांचा मंगळवारी ঽपारी मृत्यू झाला.
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