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७कोकण - राज्यमंबई, १३ नोव्हे्बर २०२०द ग्लोबल टाइम्स 

गेली 20 वर््े टीवह्ी उद््ोगाि असलेले जूही पिमाि
आतण शकि्ी आनंद प््रमच एकत््भूतमका साकािणय्ास
खूपच उतस्ुक बनले आहेि. ऑकट्ोबि मतहनय्ाि आपलय्ा
प््ेक््कांसािी ‘झी टीवह्ी’ वातहनी जय्ा अनेक नवय्ा मातलका
प््सातिि किणाि आह,े तय्ाि भाििीय समाजाि सासू-
सुनेचय्ा नातय्ाचे समीकिणच बदलून टाकणार�््या एका
हद्यसप्श््ी करेचय्ा मातलकेचा समावेश आहे. भाििीय
टीवह्ीवि सासू-सुनेचे नािे हे नेहमी शत््ुत्््वाच,े
पिसप्िांतवरध्द् कट कािसर्ाने िचणय्ाचे दाखतवले गेले
आहे. पण या मातलकेि हे नािे पिसप्ितवश््ास, आशा
आतण मैत््ीवि आधातिि असलय्ाचे दाखतवणय्ाि आले
आहे. ‘हमािीवाली गुड नय्ूज’ या मातलकेि सासू-सुना
एकमेकीच्य्ा सुखासािी कोणतय्ाही टोकाला जािाना
दाखतवले आहे. तकंबहुना या मातलकेि गुड नय्ूज
देणय्ासािी सासू िेणुका (जूही पिमाि) आतण सून नावय्ा
(सृष््ी जैन) यांनी आपापलय्ा नातय्ाचय्ा भूतमकांची चक््
अदलाबदल केलय्ाचे दाखतवले आहे.

या नवय्ा आतण िंजक मातलकेि नामवंि अतभनेत््ी
सृष््ी जैन ही सून नावय्ाची भूतमका साकािणाि आहे. 23
वरा्ाच्ी नावय्ा ही बालवाडीिील मुलांना तशकवीि असे.
टीवह्ीविील लोकत््पय अतभनेत््ी जूही पिमाि ही सासू
िेणुकाची भूतमका उभी किणाि आहे. िी तिवािी कुटुंबाचा
मुखय् आधािस््ंभ असिे. िी तनि््यी सव्भावाची आतण
देवाला मानणािी असिे आतण िी एका कीि्यन मंडळीचीही

सदसय् असिे. तिचा पिी व नावय्ाचे सासिे मुकुंद यांची
भूतमका शकि्ी आनंद साकािीि आहेि. मुकुंद यांचे
सव्ि:चे तकिाणामालाचे दुकान असिे आतण “जैसे चल
िहा ह,ै बतढया ह.ै कुछ बदलने की जरि्ि कय्ा है?” ही
तय्ांची वृत््ी असि.े 

जूही आतण शकि्ी आनंद हे दोघेही अतिशय गुणी
कलाकाि असून िे टीवह्ीविील लोकत््पय कलाकाि आहेि.
पण गेली 20 वर््े हे दोघेही टीवह्ी मातलकांमधय्े भूतमका
साकािीि असले, ििी तय्ांनी एकाच मातलकेि यापूव््ी
एकदाही भूतमका िंगतवलेली नाही. आिा मात््‘हमािीवाली
गुड नयू्ज’ या मातलकेि िे दोघेही एकत््भूतमका
साकािणय्ाचय्ा कलप्नेने उतस्ुक बनले आहेि. सेटवि
तय्ांचय्ाि मैत््ीचे नािे तनमा्यण झाले आह.े

एकत््भूतमका साकािीि असलेलय्ा या मातलकेबद््ल
शकि्ी आनंद मह्णाले, “जूहीबिोबि एकत््भूतमका
साकािणािी हमािीवाली गुड नयू्ज ही आमची पतहलीच
एकत््मातलका आहे. तिचय्ाबिोबि आिापय््ाि काम
किणय्ाचा माझा अनुभव फािच छान िातहला आहे. जूही
ही एक उच््दजा्यची, सिाईि आतण अप््तिम अतभनेत््ी
आहे. मी तिचय्ाबद््ल काय बोलू! तिला तिचे संवाद पाि
असिाि, कुिे उभं िाहायचं, िे तिला िाऊक असिं,
आपलं वाकय् कधी बोलायचं िे तिला चांगलंच िाऊक
असिं आतण एखादा प््संग कसा खुलवायचा, िेही तिला
चांगलं िाऊक असिं. तय्ामुळे िी खिोखिच छान
अतभनेत््ी आहे. गेली 20 वर््ा िी टीवह्ी मातलकांचय्ा
क्े्त््ाि भूतमका साकािीि असलय्ाने कधी काय किायचं
आतण एखादा प््संग कसा उिावदाि किायचा, िे तिला
चांगलंच िाऊक आहे. तय्ामुळेच तिचय्ाबिोबि काम
कििाना खूप मजा येिे आतण आमचय्ाि छान सामंजसय्
तनमा्यण झालं आहे.”  

जूही पिमािने यास दुजोिा देिाना मह्टले, “शकि्ी हा
एक उतक्ृष््अतभनेिा असून या मातलकेि तय्ाचय्ाबिोबि
भूतमका साकाििाना फाि छान अनुभव येि आहे.”

‘हमािीवाली गुड नय्ूज’चय्ा सेटवि शकि्ी आनंद आतण
जूही पिमाि यांचय्ाि तनकोप मैत््ीचे संबंध तनमा्यण झाले
असले, ििी या मातलकेि मुकुंद आतण िेणुका यांचय्ाि
वादावादी सुरच् आहे.

मुकुंद आतण िेणुका यांचय्ा जीवनाि काय घडि आहे,
िे जाणून घेणय्ासािी पाहा ‘हमािीवाली गुड नय्ूज’
सोमवाि िे शतनवाि संधय्ाकाळी 7.30 वाजिा फकि् ‘झी
टीवह्ी’वि!

शक्ती आनंद म्हणतयत, 
जूही ही एक अप््ततम अतिनेत््ी आहे

मुहूत्ा ट््ेकडंगिरम्यान िाय 
िरािे, िाय िर् नये?

ओिोस (तसंधुदुग्य) : दहावी व
बािावीचय्ा पुिवणी पिीक््ा १० नोवह्ेब्ि िे
१० तडसेब्ि या कालावधीमधय्े पाि
पडणाि आहेि. या पिीक््ांना तजलह्््ािील
एकूण २९३ तवद््ार््ी प््तवष्् होणाि
आहेि. तय्ापैकी १८० तवद््ार््ी हे
बािावीचय्ा पिीक््ेस िि ११३ तवद््ार््ी हे
दहावीचय्ा पिीक््ेस बसणाि आहेि. या
पिीक््ांसािी २ भिािी परके ियाि केली
आहेि. माधय्तमक तशक््णातधकािी यांचे
एक आतण तनिंिि तशक््ण तशक््णातधकािी
यांचे एक अशी दोन भिािी परके
असणाि आहेि.

या पिीक््ांचय्ा पा््श्यभूमीवि आज
दक््िा सतमिीची बैिक तजलह्ातधकािी
काया्यलयामधय्े पाि पडली. या बैिकीस

तजलह्ा पतिरदेचे मुखय् काय्यकािी
अतधकािी डॉ. हेमंि वसेकि, तनवासी
उपतजलह्ातधकािी शुभांगी सािे,
माधय्तमकचे तशक््णातधकािी अशोक
कडूस, प््ारतमकचे तशक््णातधकािी
एकनार आंबोकि, साितय्पूण्य
वय्ावसातयक तशक््णचे डॉ. प््काश
जाधव, तनिंिि तशक््णचे तशक््णातधकािी
अतनल तिजािे, पतिवहन महामंडळाचे
श््ी. गोसावी, पोलीस अतधक््क यांचे
प््तितनधी आदी उपकस्रि होिे. 

पिीक््ा केद्््ांवि सॅतनटायझि, रम्यल
गन उपलबध् करन् तदलय्ा आहेि. िसेच
एखाद््ा तवद््ाथय्ा्यस िापा सािखी लक््णे
असलय्ास तय्ाची सव्िंत्् बल्ॉकमधय्े
वय्वसर्ा किणय्ाि येणाि असलय्ाची

मातहिी माधय्तमक तशक््णातधकािी
अशोक कडूस यांनी तदली. कोतवडचय्ा
पा््श्यभूमीवि एका बल्ॉकमधय्े १० िे १२
तवद््ाथय्ा्ाच्ी वय्वसर्ा केली आहे.
अतय्ावश�्यक गिजेसािी वैद््कीय सेवा
उपलबध् वह्ावी, यासािी आिोगय् यंत््णेचे
सहकाय्य घेणय्ाचय्ा सूचना मुखय्
काय्यकािी अतधकािी डॉ. हेमंि वसेकि
यांनी तदलय्ा. िि पिीक््ा केद्््ाचय्ा
पिीसिामधय्े कलम १४४ लागू
किणय्ाचय्ाही सूचना तदलय्ा. पेपिचय्ा
कसट्डीसािी हतय्ािी पोलीस बंदोबस््
िैनाि किणय्ाचय्ा सूचनाही देणय्ाि
आलय्ा. महामडळाने गाड््ांचे तनयोजन
केले असून वेळेि गाड््ा सोडणय्ाि
येिील, असे महामंडळाचय्ा प््तितनधीन्ी

बैिकीि सांतगिले.
बािावी, दहावीसािी प््तय्ेकी दोन केद्््
बािावीचय्ा पिीक््ांसािी सावंिवाडी

येरील खेमिाज महातवद््ालय व
कणकवली येरील एस. एम.
महातवद््ालय असे दोन केद््् आहेि.
सावंिवाडी येरील केद्््ावि १०६ आतण
कणकवली येरील केद्््ावि ७४ तवद््ार््ी
पिीक््ा देणाि आहेि. िि १० वी चय्ा
पिीक््ांसािी केळुसकि हायसक्ूल,
सावंिवाडी आतण एस. एम. हायसक्ुल
कणकवली अशी दोन केद््् आहेि.
सावंिवाडी येरील केद्््ावि दहावीचय्ा
पिीक््ेसािी ७० आतण कणकवली येरील
पिीक््ा केद्््ावि ४३ तवद््ार््ी पिीक््ा देणाि
आहेि.

कोकणात दहावी, बारावी
पुरवणी परीक््ा सुर्

बारावी,
दहावीसाठी
प््त्येकी दोन

के्द््
ितन्ातगिी: तजलह्््ाि अवकाळी पावसामुळे

सुमािे ११ हजाि हेक�्टिचे नुकसान झाले. तय्ासािी
८ कोटी ५० लाखांची नुकसानभिपाई प््ापि् झाली
आहे. िे पैसे नुकसानग््स््ांचय्ा बॅक् खातय्ावि
जमा होणाि आहेि. दिमय्ान, तनसगय्
चक््ीवादळाि झालेलय्ा नुकसानीची भिपाई
देणय्ासािी ३० कोटीच्ा जादा तनधी आला आहे.
शासनाला िो पिि जाणाि आहे; मात्् जय्ांचे
संसाि उघड््ावि पडलेि, तय्ांना भांडीकुंडी
आदीस्ािी १० कोटीच्ी गिज आहे. या तनधीिील
१० कोटी यासािी खचय् कििा येऊ शकिाि.
पिंिु, िे कोणतय्ा हेडखाली खचय् किावेि,
यातवरयी मागय्दशय्न तवत्् तवभागाकडे मातगिले
आहे, तय्ांचय्ा सूचना, पिवानगीनुसािच हा तनधी
खचय् होईल, अशी मातहिी पालकमंत््ी ॲड.
अतनल पिब यांनी तदली.

तजलह्््ाची आढावा बैिक आज पालकमंत््ी
पिब यांचय्ा अधय्क््िेखाली झाली. तय्ानंिि
तजलह्ातधकािी काया्यलयाि पत््काि पतिरदेि िे
बोलि होिे. या वेळी उच्् व िंत््तशक््णमंत््ी उदय
सामंि, तजलह्ातधकािी लक्््मीनािायण तमश््ा,
आमदाि भासक्ि जाधव, िाजन साळवी, शेखि

तनकम आदी उपकस्रि होिे. पालकमंत््ी पिब
मह्णाले, ‘‘तनसगय् चक््ीवादळ, अवकाळी पाऊस
आतण वैद््कीय महातवद््ालयाचय्ा तवरयांचा आज
आढावा घेिला. यामधय्े तनसगय् चक््ीवादळाि
मंडणगड, दापोली िालुक�्याचे मोिे नुकसान
झाले. भिपाई मह्णून शासनाकडून ३० कोटीच्ा
जादा तनधी प््ापि् झाला आहे. हा तनधी शासनाला
पिि जाणाि आहे.

या दोनह्ी िालुक�्यांि झालेलय्ा पंचनामय्ामधय्े
अनेकांचे संसाि उघड््ावि पडले आहेि. तय्ांना
साविणय्ासािी भांडीकुंडी आदी देणय्ाची गिज
असून, १० कोटी रप्ये अपेत््कि आहेि. पिि
जाणाऱय्ा जादा तनधीपैकी १० कोटी रप्ये खचय्
किणय्ाचा हेड नसलय्ाने हा तवरय दीड मतहना
िखडला आहे. तय्ामुळे तवत्् तवभागाशी चचा्य
करन् िो कोणतय्ा हेडखाली खचय् कििा येईल,
याचे मागय्दशय्न घेऊन िो खचय् केला जाईल.
पावसामुळे तजलह्््ािील ११ हजाि हेक�्टि शेिीचे
नुकसान झाले. भिपाईचा ९ कोटी ५८ लाखांचा
प््स््ाव गेला होिा. तय्ापैकी ८ कोटी ५० लाख
रप्ये प््ापि् झाले. सदिची िक््म शेिकऱय्ांचय्ा
खातय्ावि ितक्ाळ जमा होईल.

ज्यांचे संसार उघड््ािर पडलेत
त्यांचे संसार सािरायचेत पण

नवी तदलल्ी : २०२० हे काहीसे मजेदाि वर्य
आहे. सगळीकडे मासक् आतण गलव्ह्ज् तदसिायि,
वक्क फ््ॉम होम जोिाि आहे आतण वह्चय््युअल
माधय्मािून भेटीगािी िि तनतय्ाचय्ा झालय्ा आहेि.
मात्् अनलॉतकंग ची प््त््कया सुर ्झालय्ावि लोक
मोठ््ा संखय्ेने बाहेि पडू लागले असून, अनवट
पय्यटन सर्ळांचा मागोवा घेि नय्ू नॉम्यल हीच
आपली जीवनशैली मह्णून सव्ीकािि आहेि -
अरा्यिच आिोगय् आतण सुित््कििेची सव्यिोपिी
काळजी घेिच. अतिथय्वय्वसायाि जगाि
आघाडीवि असलेलय्ा ओयो हॉटेलस् अँड होमस्
चय्ा मातहिीनुसाि, अनेक मतहने घिाि अडकून
पडलय्ानंिि या तदवाळीि भाििीय पय्यटक
समुद््तकनािे आतण िोड ड््ाइवह् करन् पििाजय्ािील
पय्यटनसर्ळांना भेटी देणय्ास प््ाधानय् देि आहेि.  

ओयो चय्ा 'तदवाळी बुतकंग ट्े््््स' या
आकडेवािीनुसाि जयपूि केिळ गोवा
तवशाखापट््णम आतण वािाणशी ही पयय्टनसर्ळे
सवा्यि पसंिी तमळवि आहेि.  या आकडेवािी
नुसाि , उत््ि भाििािील प््वासी जयपूि ला
सव््ोच्् प््ाधानय् देि आहेि. तदलल्ी एन सी आि
सािखय्ा शेजािी िाजय्ािून िसेच जवळचय्ा लखनौ
मधून पयय्टकांचा मोिाओघ जयपूिकडे येि आहे.
दत््कण भाििाि चेनन्ई आतण बंगलोि चे पयय्टक
गाड््ा काढून केिळ मधय्े कोची कडे तनघि
आहेि, िि भाििाचे 'बीच कॅतपटल' मह्णून
ओळखले जाणा-या गोवय्ाला मात्् संपूणय्
देशािूनच पयय्टक येऊ लागले आहेि. याि
अरा्यिच बहुिांश बुतकंग पुणे, बंगलोि आतण
हैद््ाबाद मधून होि आहे.  

ओयो इंतडया अँड साऊर आतशया फ्््चाइज
वय्वसायाचे मुखय् कायय्कािी अतधकािी आतण
उपाधय्क्् हतर्यि वय्ास मह्णाले, “सणासुदीचे
तदवस आतण टपप्य्ाटपप्य्ाने होि असलेला
अनलॉक  यामुळे  आनंदपयय्टनासािी प््वास
किणा -यांचय्ा संखय्ेि  सपट्ेब्ि पासून मोिी वाढ
होि आहे. िाजय्ांचय्ा सीमा पयय्टकांसािी खुलि

आहेि आतण ओयो सकट सवय्च आतिथय्
वय्वसाय पयय्टकांची भीिी घालवून तय्ांना सुटीचा
पुिेपूि  आतण सुित््कि आनंद  तमळवून देणय्ाचा
प््यतन् किीि आहेि.  तदवाळीचय्ा  बुतकंग चा कल
पतहला िि सोशल तडसट्नतसंग पाळिा यावे
यासािी सुित््कि िििील अशा  आपलय्ा वाहनाने
िसत्य्ाने प््वास किणय्ाला (ड््ाइवह् त््टप )  हीच
पसंिी तदसिे आतण मह्णूनच  या तदवाळीचय्ा
सुटीि आंिििाजय् प््वास  किणय्ाचय्ा प््माणा ि
मोिी  भि पडली  आहे असे तदसिे. येतय्ा काही
मतहनय्ाि पयय्टकांची भीिी जाऊन
आनंदपयय्टनाचय्ा सर्ळांना  भेट देणय्ाचे प््माण
जोिाि वाढेल अशी आमह्ाला अशा आहे.
आमचय्ा सदसय् हॉटेल चालकांना िसेच आमचय्ा
सवय् कमय्चा-यांना  पयय्टकांना सुित््कि वािाविण
उपलबध् वह्ावे यासािी तय्ांनी केलेलय्ा अतवश््ांि
मेहनिीबद््ल  आमह्ी धनय्वाद देिो.

आनंदपयय्टन वय्वसाय पुनह्ा जोम धर्
लागलय्ातवरयी ओयो साऊर आतशया तवभागाचय्ा
ऑनलाइन वय्वसाय आतण माक्े्तटंग चे प््मुख श््ी
यतिश जैन मह्णाले, “पयय्टकांमधील तवश््ास दृढ
होऊ लागणे हे पयय्टन आतण आतिथय्
वय्वसायाचय्ा दृष््ीने सुतचनह् आहे.  आमचय्ा
पाहणीनुसाि ५७ टक्े् प््वासी सुटीचा आनंद
घेणय्ासािी प््वास किि आहेि िि ६१ टक्े्
प््वाशांनी  येतय्ा सुटीि कोिे  जायचे हे  नक््ी
ििवले आहे.  येतय्ा काही मतहनय्ाि  पयय्टनाचे
पुनिागमन होणाि याचेच हे लक््ण आहे मात्् ६७
टक्े् पयय्टक प््वासाि िाहणय्ाचे तिकाण सुित््कि
असावे याबद््ल आग््ही आहेि.  हे लक््ाि घेऊन
आमह्ी "कॉनट्ॅकट् लेस चेक इन " आतण
"िुमचय्ा समोि सॅतनटायझेशन " हे ओयो ने हािी
घेिलेले प््यतन्  अतधक जोमदाि किणाि आहोि.
आमचय्ा तदवाळी बुतकंगचय्ा काळानुसाि असे
लक््ाि येिे की पयय्टकांचय्ा मनािील कोकव्हड पूवय्
काळािील तवश््ास पुनह्ा पक््ा झाला आहे. ओयो
वेबसाइट ला भेट देणा-यांची संखय्ा ५०

टकक्य्ांहून जास्् वाढली आहे.  पयय्टक
प््वासासािी नवीनवी अनवट तिकाणे तनवडि
असून यामुळे देशांिगय्ि पयय्टनाला गिी तमळि
आहे. मह्णूनच आमह्ी आमचय्ा २८ िाजय्े आतण ८
केद्््शातसि प््देश येरे असलेलय्ा सदसय् हॉटेल
वय्ावसातयकांचय्ा भक््म आधािावि पयय्टकांचे
सव्ागि किणय्ासािी उतस्ुक आहोि. या वर््ीचय्ा
(२०२०-२१) दुस-या सहामाहीि प््तय्ेक
मतहनय्ाि आमह्ी वय्वसाय वृद््ी नोद्वू याबद््ल
आमह्ाला खात््ी आहे.  ”

पयय्टन वय्वसायािील तनिीक््णानुसाि एत््पल-
सपटे्ब्ि २०२० या काळाि मुखय्िः
वय्वसायातनतमत्् प््वास किणय्ाचय्ा शहिांमधय्े -
तदलल्ी, बंगळुर,् हैद््ाबाद, मुंबई, आतण
कोलकािा -  बुतकंग ची संखय्ा वाढि आहे.
याउलट सुटीि प््वास किणय्ाचय्ा तिकाणी - उदा.
तसमला, मनाली, मुनन्ाि, उटी आतण गंगटोक -
जी आधी मागणी निम होिी तिरे बुतकंग चय्ा
प््माणाि वाढ होि आहे.  तसमला येरे सपट्ेब्ि
२०१९ चय्ा िुलनेि सपट्ेब्ि २०२० मधय्े बुतकंग
मधय्े ओयो ने २८० टक्े् वाढ नोद्ली आहे.
तशवाय, ओयो चय्ा िाजय्ा ग््ाहक पाहणीनुसाि
सुटीिील पयय्टनासािीचय्ा बुतकंग मधय्े जोिदाि
प््गिी होि असिानाच  ८० टक्े् प््वासी
सॅतनटाइजड् तनवास वय्वसरे्चा आग््ह धिि आहेि
िि ४६ टक्े् प््वासी प््वास आतण तनवास
याबद््लचे  घेणय्ास उतस्ुक आहेि. 

ओयो ने अलीकडेच ओयो सदसय् असलेलय्ा
सोनू सूद ला ब्ँ्ड अँबॅसेडि नेमून सुित््कि आतण
आनंददायी प््वासाचा अनुभव यावा यासािी
सॅतनटाइजड् तबफोि युवि आईज - िुमचय्ा समक््
सॅतनटायझेशन, हा उपक््म सुर ् केला आहे.
पयय्टक हॉटेल चय्ा सेवकवगा्यला तवनंिी करन्
संसगय् होणय्ाचा धोका असलेलय्ा जागा आपलय्ा
डोळय्ांसमोि सॅतनटाईज करन् घेऊ शकिाि.
कॉनट्ॅकट् लेस चेक इन हाही तडतजटल मागा्यने चेक
इन करन् संसगय् टाळणािा उपक््म आहे.

कििाळीच्या मुहूत्ाािर पय्ाटनाचा श््ीगणेशा
'आई माझी काळबुाई' या मातलकेि आिा वीणा जगिाप

ही आया्यचय्ा भूतमकेि पाहायला तमळिे आहे.  तिचय्ा या
भूतमकेला प्े्क््कांकडून उदंड प््तिसाद तमळिो आहे.
मातलका अतिशय उतक्ंिावधय्क वळणावि पोचली आहे.
आया्यनी पाटलांचय्ा घिाि अनेक वरा्ान्ी  नविात्् साजिं
केलं. तविाट आतण माधविाजे यांचे अरक प््यतन्ही
आया्यला नविात्् साजि ंकिणय्ापासनू रांबव ूशकले नाहीि. 

आया्य आपलय्ा भावाला वाचवणय्ासािी कोणतय्ाही
रिाला जाणय्ास ियाि आह ेआतण सकंिेला सोडवणय्ासािी
आया्यनी आत््ापय््ाि अनेक संकटांना िोड् तदलं आहे.
माधविाजेच्य्ा सांगणय्ावरन् आया्यनी अमोघशी लगन् केलं
आतण िी पाटील घिाणय्ाची सून झाली.

येतय्ा आिवड््ाि आया्यला पाटलांचय्ा घिाि एक बंद
दिवाजा असलय्ाचं कळणाि आहे. तय्ा बंद दिवाजामागे
काय िहसय् लपलं आहे, हे शोधणय्ासािी आया्य
धडपडिाना तदसेल. माधविाजेच्य्ा िळघिाि लपलेलय्ा
िहसय्ाचा शोध आया्य घेऊ शकेल का, हे पाहणं प््ेक््कांसािी िोमहर्यक असणाि आहे.

आरय्ा शोधणयर बदं दरवयजयमयगच ंरहसर्!

मंुबई : बेसट् प््ाइजमधये् सवलिी, खास सूट, िोख
िककम, अशा अनेकतवध बाबीम्धनू तकिकोळ तवके््तय्ानंा
खिेदी किणय्ाची वय्ापक संधी तदली असून याि
भागय्तवजेिा एक नतशबवान तवजेतय्ाला मतस्यडीज काि
तमळणाि आहे िि िबब्ल 29 तवजेतय्ांना बजाज पलस्ि
125cc बाइक तमळणाि आह.े कल्लपकाट्य बसेट् प््ाइसमुळे
छोट््ा तकिाणा दकुानदािानंा उत््म तकमिीला माल तवकिा
येिो िसेच मच््ाडायतझंग, प््ोडकट् पल्ेसमेट् आतण
बाजािपेिेची मातहिी अशा महत्््वाचय्ा मुद््््ांवि
इििाकंडनूही मातहिी तमळविा यिेे. या उतस्व काळािील
मोतहमेमळु ेछोट््ा िीटलेस्यना तय्ाचंय्ा तगकल्टगं आवशय्किा
पणू्य किणे आतण आकर्यक बत््कस ेतमळणय्ाची संधी उपलबध्
झाली आह.े सव्य तवजतेय्ांमधय् ेअसललेा एक समान धागा
मह्णज ेह ेसगळ ेकल्लपकाट्यचय्ा बी2बी वय्वसायाच ेसदसय्

आहेि आतण आपलय्ा दुकानािील उतस्व काळािील
मालासािी खिेदी किणािे हे सगळे छोटे िीटेलसय् आहेि.
यदंा बसेट् प््ाइजन ेतदवाळी बोनानझ्ाचा कालावधी मागील
वर््ीचय्ा 10 तदवसाऐंवजी 20 तदवसापंय््ाि वाढवला आह.े
मागील वर््ी फकि् वॉक-इन सट्ोअिपिुिा मया्यतदि असललेा
हा बोनानझ्ा आिा ई-कॉमस्यसािी उपलबध् आह.े बसेट् प््ाइज्
बाजािपिेने ेफशॅन तवभागाि 16 शहिामंधय् ेया उतस्वाचय्ा
काळाि आकर्यक सवलिीही दऊे कलेय्ा आहिे. अमिाविी
यरेील 2 तकिकोळ तवके््तय्ानंाही भागय्वीजिेा मह्णनु घोतरि
किणय्ाि आले. तय्ांना िोख िक््म आतण दुचाकी गाडी
प््दान किणय्ाि येणाि आहे. मुंबई येरील तशवाजी नगि
यरेील कपडा वय्ावसातयक समशाद खान यान ेबसेट् प््ाइज
ई कॉमस्य वय्ासपीिवरन् खिदेी कलेय्ामुळे उतप्नन्ााि वाढ
झाली असलय्ाचे मि वय्कि् केले आह.े 

बेस्ट प््ाइजची तर््े किरिोळ
किक्््त्यांना बक््िसे 

तदवाळी हा प््काशोतस्व भाििािील पतवत््
सणांपैकी एक आहे. तय्ामुळे वय्वसाय िसेच
माक्े्तटंग समुदायासह प््तय्ेकासािी या सणाचे
वेगळे महत्््व असिे. तदवाळीचय्ा सणाला ट््ेतडंगला
सुटी असिे. मात्् एनएसई आतण बीएसई दोनह्ीही
संधय्ाकाळी ट््ेतडंग सेशनसािी तवशेर भत््े देिाि.
हे वय्ापािी सत्् ‘मुहूिय् ट्े्तडंग मह्णून ओळखले
जािे. यावेळी संपत््ी व समृद््ीची देवी असलेलय्ा
लक्््मीचे पूजन केले जािे. या शुभ पवा्यि शेअि
बाजािाि वय्ापाि केलय्ास भतवषय्ाि समृद््ी आतण
सपंत््ी प््ापि् होिे, असा समज आह.े तय्ामुळ,े महुिू्य
ट्े्तडंगदिमय्ान काय किावे व काय कर ् नये,
यातवरयी सांगिाहेि एंजल ब््ोतकंग तलतमटेडचे
सीएमओ श््ी प््भाकि तिवािी.

काय किावे?
१. मुहूिय् ट्े्तडंगदिमय्ान इकक्वटी माक्े्टमधय्े

प््वेश किणे: इकक्वटी बाजािाि प््वेश कधी
किायचा, हा गुंिवणुकदािांसमोि नेहमीच उभा
िाहणािा प््शन् आहे. िुमह्ी नवीन गंुिवणूकदाि
असलाि ििीही इकक्वटीमधय्े प््वेश किणे योगय्
तनणय्य आहे. गंुिवणूकदाि टोकन ऑडय्ि देऊन
आतण उच्् संभावय् आिओआय असलेलय्ा
शअेस्यची खिदेी कििाि, यामुळ ेबाजािाला वय्ापून
जािो. मह्णजेच, याचा अरय् असा की या शुभ
तदवशी बाजािपेि कमी अकस्रि असिे. कािण
वय्ापािी सट्ॉक तवकणय्ाऐवजी खिेदी किणय्ाचा
प््ाधानय् देिाि.

िुमह्ी टोकन खिेदी करन् िुमचा प््वेश कर्

शकिा. तदवाळीचय्ा काळाि नवी सरुव्ाि कििाि,
तय्ामुळे आतर्यक तशस्् लावून घेिलय्ास याचे
दीघ्यकालीन पतिणाम तदसनू यिेील. िमुह्ाला प््तय्के
तिमाही, मातसक तकंवा दैनंतदन स््िावि
गुंिवणुकीचा मागोवा घेणे आवशय्क आहे.
इकक्वटी, कजय्, सोने तकंवा तिअल इसट्ेटमधील
पोटय्पोतलओािी तनयतमिपणे पुनिावलोकन किणे
गिजेचे आहे.

२. ग््ामीण- वापि केद्््ीि सट्ॉक खिेदी किणे:
तवशेर मह्णजे, खप-आधािीि कंपनय्ांसह,
तवशेरि: एफएमसीजी आतण दुचाकी क्े्त््ाि
गुिंवणुकीि वदृ््ीचा वगे जास्् असिो. तकमंि यदु््े
सुर ्होिाि, टॉप लाइन वाढीस प््ोतस्ाहन तमळिे
आतण दुपप्ट संखय्ेने वृद््ी दि तमळिो. 

n जीएसटी अंमलबजावणीमुळे या सट्ॉकमधय्े अतितिकि्
अलफ्ा लेअिची भि पडली. मह्णजेच, येतय्ा काही वरा्ाि् याचय्ा
वाटपाचय्ा कायय्क््मिेि मोठ््ा प््माणाि सुधािाणा होिील. असे
मह्णिाि की, खाद्् कंपनय्ांचे मूलय्ांकन जास्् असूनही जीएसटी
खाद्् कंपनय्ांचय्ा बाजूने आहे. तय्ामुळे तय्ांची भिभिाट होणय्ाची
शकय्िा आहे. दिमय्ान, वापि आधािीि क्े्त््, तय्ासंबंधी
उपक्े्त््ावि लक्् तदले पातहजे. उदा. ग््ामीण भागािील वापि
होणाऱय्ा कंपनय्ा. उतप्ादन खजा्यचय्ा १५० टक्े् तकंमिीवि
एमएसपी तनत््िि केली आहे. िसेच एमएसपीचय्ा लाभाि िबी
तपकांचादेखील समावेश आहे. तय्ामुळे ग््ामीण क््यशकि्ीि वाढ
झाली आह.े मह्णून इनपटु-एडंवि वय्वहाि किणा-या कंपनय्ांकडे
अतधक बािकाईने पाहणे आवशय्क आहे. उदा. संकतिि तबयाणे,
तिबक तसंचन, खिे आतण कृरी िसायने इतय्ादी.

n काय कर ्नये?
१. चांगले भतवषय् देणय्ाचय्ा आश््ासनाि वहावि जाणे:

गुंिवणुकीचय्ा जगाि, आपलय्ा मिावि िाम िाहणे आवशय्क
आहे. मनाि वास््ववादी चौकट कायम िेवणे, हा तय्ाविील
उपाय आहे. भतवषय्ाि समृद््ीची आश््ासने देणा-या गद््ीकडे
वहावि न जाणे उत््म ििेल. मुहूिय् ट्े्तडंग हा गुंिवणुकीचय्ा
कतिअिमधील एक आशादायी अधय्ाय आहे. मात्् ‘शुभ’ या
शबद्ानेच केवळ भतवषय् उत््म ििेल, असे नसिे. तकंवा या
तदवसाचय्ा सकािातम्किेमुळेच योगय् तहशोब न कििाही िुमह्ाला
वरय्भि चांगले पििावे तमळिील, अशी आशा किणेच चुकीचे
आहे.


