
३ठाण ेपरिसिमंुबई, २२ जून २०२१द गल्ोबल टाइमस् 

िृक्् प््ावधकरण
-जावहर सूचना-

महाराष्््् (नागरी क्े्त््) झाडांचे संरक््ि व जतन अदरदनयम १९७५
(जानेवारी २०१८ सुरारलेला) कलम ८ (३ ) (क) मरील तरतूिी नुसार
पवरमंडळ -१ मरील ‘ई’ दवभागातील ०२ प््स््ाव, पवरमंडळ - २ मरील
‘जी/उत््र’ दवभागातील ०१ प््स््ाव, ‘एफ/उत््र’ दवभागातील ०१ प््स््ाव,
पवरमंडळ-७ मरील ‘आर/िद््कि’ दवभागातील ०४ प््स््ाव, ‘आर/उत््र’
दवभागातील ०१ मह्िजेच एकूि ०९ प््स््ाव, म.न.पा. आयुकत्, अधय्क्् वृक््
प््ारीकरि / वृक्् प््ादरकरि सदमती यांचा मंजुरीकदरता प््ापत् झाले आहेत.

उपरोकत् प््स््ांवामरील झाडे कापिे / पुन्ारोदपत करिेबाबत तपिील हा
म. न. पा. चय्ा mcgm.gov.in - बृहनम्ुंबई महानगरपादलकेदवषयी दवभाग
आदि खाते खातेदनहाय मादहती पुद््सका उद््ाने व वृक्् प््ादरकरि कागिपत््े
१३० - Adv- ७ days - z - I, II, VII या सकंतेसथ्ळावर उपलबर् आह.े

कोदवड-१९ चय्ा प््ािा्ुभावामुळे नागरीकांना दवनंती करणय्ात येते की,
सुनाविीसाठी उद््ान अदरक््क काया्ालयात प््तय्क्् हजर न राहता, उपरोकत्
प््स््ावांदवषयी आपले आक्े्प/सुचना उद््ान अदरक््कांचय्ा
sg.gardens@mcgm.gov.in या ईमले आईडी वर दिनाकं ३०/६/२०२१
पय्ं्त पाठदवणय्ात यावय्ात. तसेच दवदहत मुितीत ई-मेल द््ारे सािर न
झालेलय्ा आक््ेप / सूचनेचा दवचार करणय्ात येिार नाही यांची कृपया नोि्
घय्ावी.

उद््ान अदरक््क यांचे काया्ालय,
पेस्ग्वन इमारत, २ रा माळा, 

वीरमाता दजजाबाई भोसले उियान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर माग्ा,
भायखळा (पूव्ा) मुंबई- 400027.

दुरधि्नी क््. २३७४२१६२ 
E.mail - sg.gardens@mcgm.gov.in

सही/-
उद््ान अदरक््क 
व वृक्् अदरकारी

पीआरओ/५८०/जावह./२०२१-२२
पाणय्ाचा अपवय्य टाळा-िाहतय्ा
नळाखाली कपडे-भांडी धुऊ नका.

बृहनमंु्बई महानगरपावलका 

सरिाईक यांचय्ा पत््ावर
सेिेची सावि प््तित््िया

भाजपकडूि सव्ागि
मुंबई, दि. २१ ::

दिवसेनने पुनह्ा भाजपिी
युती करावी या दिवसेना
आमिार प््ताप सरनाईक
यांचय्ा पत््ावर राजकीय
वत्ाुळात प््दतद््कया उमटली
असून, ही सच्््या दिवसेना
काया्कतय्ां्च्ी भावना

असलय्ाचे मत भाजपने वय्कत् केले. महादवकास
आघाडी सरकारला काही रोका नसलय्ाच ेकागँ््से व
राष््््वािीन ेसप्ष्् क ेले तर  केद्््ीय तपास यतं््िांचय्ा
जाचामुळेच सरनाईक यांनी ही भावना वय्कत्
केलय्ाचे दिवसेनेने मह्टले आहे.

दिवसेना आमिार प््ताप सरनाईक यांनी सच्््या
दिवसेना काय्ाकतय्ा्ंच्ी भावना पत््ातून वय्कत् केली
आहे, असे भाजप प््िेिाधय्क्् चंद््कांत पाटील यांनी
सांदगतले.  काँग्े्स-राष््््वािी काँग्े्स बरोबरची
दिवसनेचेी आघाडी ही अनसैदग्ाक असलय्ाच ेआमह्ी
गेले िीड वषा् सांगत आहोत. काँग्े्सने  कायमच
अलप्सखंय्ाकाचं ेलागंलूचालन कलेे. दिवसेना प््मुख
बाळासाहेब ठाकरे यांनी या पक््ांिी कायम संघषा्
कलेा व आता दिवसनेा तय्ाचंय्ाबरोबरच सत््ते आह.े
उद््व ठाकरे यांचा तयारी असलय्ास आमचे केद्््ीय
नेते युतीबाबत दवचार करतील, असे दवरानही
पाटील यांनी केले.

सरनाईक यांचे पत्् हा दिवसेनेचा अंतग्ात प््शन्
असलय्ाचे काँग्े्स प््िेिाधय्क्् नाना पटोले यांनी
मह्टले आहे. राष््््वािीचे प््िेिाधय्क्् जयंत पाटील
यांनी महादवकास आघाडी सरकारला काहीही रोका
नसलय्ाचे मत वय्कत् के ले. सरनाईक यांचय्ा
पत््ामागील भावना काही वेगळी असावी.
दिवसेनेतील नेते दकं वा काय्ाकत््े मोठय़ा प््मािावर
राष््््वािी व काँग््ेसमधय्े प््वेि के लय्ाची उिाहरिे
नाहीत, असेही जयंत पाटील मह्िाले.

दिवसेना प््वकत्े , खासिार  संजय राऊत यांनी
या पत््ावर काही प््दतद््कया िेणय्ाची गरज नसलय्ाचे
सादंगतल.े आपलय्ाला त््ास होत असलय्ाच ेसरनाईक
यांनी पत््ात नमूि केले असून तो कोिाचा आहे, हे
महतव्ाचे असलय्ाचे सप्ष्् केले.

मुंबई महानगर क्े्त््दवकास प््ादरकरिातील
घोटाळय्ात प््ताप सरनाईक हे आरोपी आहेत.
तुर्ंगात जाणय्ाचय्ा भीतीमुळेच ते भाजपिी युती
करावी असे बोलू लागलय्ाची खोचक प््दतद््क या
भाजपचे दकरीट सौमेयय्ा यांनी वय्कत् के ली.

भाजपिी पुनह्ा युती करावी, अिी मागिी
दिवसेना आमिार प््ताप सरनाईक यांनी मुखय्मंत््ी
उद््व ठाकरे यांचय्ाकडे पत््ाद््ारे केली आहे.
काँग्े्सने सव्बळावर दनवडिुका लढदविार
असलय्ाचे ठरदवले असून राष््््वािी काँग्े्स
दिवसेनचेचे नते ेव काय्ाकत्् ेफोडत असलय्ान ेआता
भाजपिी जुळवून घय्ावे, असे मत सरनाईक यांनी
वय्कत् केले आहे.

मखुय्मतं््ी ठाकर ेयानंी करोना काळात खबंीरपिे
समथा् नेतृतव् गेले िीड वष्े् दिले आहे. राजकारि
बाजूला ठेवून मुखय् मंत््ी काम करीत आहेत. मात््
काँग्े्स-राष््््वािी काँग्े्समुळे दिवसेनेला
मुखय्मंत््ीपि दमळाले, असे तय्ांना वाटत आहे.
महादवकास आघाडी सरकारमरील मंत््ी, नेते व
सनिी अदरकारी हे केद्््ीय तपास यंत््िांचा ससेदमरा
टाळणय्ासाठी छुपी हातदमळविी करीत आहेत. 

cegbyeF& efpeune ceO³eJeleea menkeÀejer yeBkeÀ efue., ... Depe&oej

cegbyeF& yeBkeÀ YeJeve,

207, [er. Sve. jes[, HeÀesì&,

cegbyeF& - 400001.

Devegke´ÀceebkeÀ 1 les 31 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee peeye osCeej ³eebvee veesìerme osC³eele ³esles keÀer

LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej yeBkesÀves oeKeue kesÀuesu³ee Jemegueer Depee&yeeyele

legce®es cnCeCes meeoj keÀjCesmeeþer DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej

veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele

vemeu³eeves lemes®e DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj

veesìermeÜejs DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle Demetve efoveebkeÀ

29/06/2021 jespeer  ogHeejer 12.30 Jeepelee DeeHeCe mJeleë Jejerue

HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer

npej ve jeefnu³eeme legce®³ee iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele

³esTve ³ee keÀe³ee&ue³eele SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue

³ee®eer DeeHeCe ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer.

peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer KeeueerueHe´ceeCes

mene³³ekeÀ efveyebOekeÀ menkeÀejer mebmLee, cegbyeF& (HejmesJesJej)
 cegbyeF& efpeune ceO³eJeleer& menkeÀejer yeBkeÀ efue.,

³eMeJeblejeJe ®eJneCe veeìîe mebketÀue, yee@cyes iueeme JekeÌme& meceesj,
pes. kesÀ. meeJeble ceeie&, ceenerce, cegbyeF& - 400016.

Assistant Registrar Co-op. Soc.,
Recovery, Mahim (W).
Gen. Outward No. 424

Date : 16/06/2021

peenerj veesìerme

1 megOeekeÀj nJebieerDeHHee yesuekegbÀos 1 24.05.21 52 118975 29.06.21

2 jepesMe Deevebo HeJeej 2 24.05.21 52 118975 29.06.21

3 HéefJeCe Heeb[gjbie Hejye 1 24.05.21 53 1815995 29.06.21

4 Hetpee HéefJeCe Hejye (menkeÀpe&oej) 2 24.05.21 53 1815995 29.06.21

5 ceeOeJe ³eMeJeble ke=À<Cee 3 24.05.21 53 1815995 29.06.21

6 DeMeeskeÀ veeje³eCe pebiece 1 24.05.21 54 597590 29.06.21

7 pewve ìgme& DeB[ ì̂@Jnue 1 24.05.21 55 196387 29.06.21

(Hées.Hée. pegveso S MesKe)

8 DeveJej ceesncceo MesKe 2 24.05.21 55 196387 29.06.21

9 efJepe³e Heeb[gjbie HeesU 1 24.05.21 56 155538 29.06.21

10 megYee<e YeeT DeebyeskeÀj 2 24.05.21 56 155538 29.06.21

11 YeieJeeve jeJepeer YeesJej 1 24.05.21 57 78607 29.06.21

12 MewuesMe ueeuepeer ceesefnles 2 24.05.21 57 78607 29.06.21

13 mel³eJeeve iesveHHee iee[skeÀj 1 24.05.21 58 593230 29.06.21

14 peesKeeF&jece Pegjerjece pewmeJeej 1 24.05.21 59 853287 29.06.21

15 efMeJeMebkeÀj menosJe pewmeJeej 2 24.05.21 59 853287 29.06.21

16 Deefcele keÀeMeerjece Dee³ejs 1 24.05.21 60 147918 29.06.21

17 Deefcele Heg©<eesÊece iegC³es 2 24.05.21 60 147918 29.06.21

18 mJeefHveue ieesjKeveeLe ceeves 1 24.05.21 61 208584 29.06.21

19 Devvee ogjeF& De©Cee®euece veeuueeHHeeve 2 24.05.21 61 208584 29.06.21

20 jepesMe jeceveeLe OeejkeÀj 1 24.05.21 62 185416 29.06.21

21 Deefcele ®ebêkeÀeble oUer 2 24.05.21 62 185416 29.06.21

22 efJepe³e cegjueerOej YeeuesjeJe 1 24.05.21 63 631696 29.06.21

23 Deefcele efJevee³ekeÀ jeCes 1 24.05.21 64 271032 29.06.21

24 mebpe³e YeieJeeve ³eeoJe 2 24.05.21 64 271032 29.06.21

25 jengue ue#ceCe oUJeer 1 24.05.21 65 120519 29.06.21

26 kegÀCeeue ue#ceCe oUJeer 2 24.05.21 65 120519 29.06.21

27 keÀefjMcee efveleerve Mene 3 24.05.21 65 120519 29.06.21

28 megpeelee mebpe³e jeCes 1 24.05.21 66 1019422 29.06.21

29 mebpe³e ceOegmetove jeCes 2 24.05.21 66 1019422 29.06.21

30 censMe JeemegosJe jemece 3 24.05.21 66 1019422 29.06.21

31 DevegÞeer DejefJebo meeJeble 4 24.05.21 66 1019422 29.06.21
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ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 16/06/2021 jespeer ceePes mener Je keÀe³ee&ue³ee®es

cegêsmen  efoueer Deens.

mener/-

Þeer. S. S®e. Yeb[ejs

mene³³ekeÀ  efveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJesJej)

efo. cegbyeF& efpeune ceO³eJeleer& menkeÀejer yeBkeÀ efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

मुंबै बँक गैरव्यवहार प््करणी
प््वीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ

सवव्सामानय्ांना मुंबई लोकलची
प््तीक््ाशवजय वडेट््ीवारांनी केलं सप्ष््

मुंबई, दि. २१  : मंुबई दजलह्ा
नागरी सहकारी बँकेतील १२३
कोटी रप्याचंय्ा गरैवय्वहारप््करिी
मुंबई पोदलसांचय्ा आदथ्ाक गुनह्े
दवभागाकडे िाखल गुनह्य़्ाचा
तपास बंि करणय्ास महानगर
िंडादरकारी नय्ायालयाने नकार
दिला आहे. तय्ामुळे दवरान
पदरषिेतील दवरोरी पक््नेते प््वीि
िरेकर, माजी अधय्क्् दिवाजी
नलावडे यांचय्ासह इतरांचय्ा
अडचिीत वाढ होिार आह.े तपास
बंि करणय्ाची परवानगी मागिारा
‘सी समरी’ अहवाल सव्ीकारणय्ास
नय्ायिंडादरकाऱय्ांनी नकार दिला
आहे.

मुंबई दजलह्ा नागरी सहकारी
बँकेतील (मुंबै बँक) या कदथत
गैरवय्वहारप््करिी ‘लोकसत््ा’ने
सव्ाप््थम वृत्् प््दसद्् केले होते. या
प््करिी ‘घोटाळय्ांची मंुबै बँक’
अिी वृतमादलका ऑकट्ोबर २०१३
मधय्े प््दसद्् केली होती. िरेकर
२०१० पासून मंुबै बँकचे अधय्क््
आहेत. १९९८पासून आतापय्ं्त
१२३ कोटीच्ा गैरवय्वहार झालय्ाचा
अहवाल राजय्ाचय्ा सहकार
खातय्ाने दिला होता. ततक्ालीन
लेखादनरीक््क ियानंि दचंचोलीकर
यांनी या प््करिी दिलेलय्ा
अहवालात गरैवय्वहाराची सदवस््र
मादहती िेणय्ात आली होती. हा
अहवाल सव्ीकारणय्ात आला होता.

या गैरवय्वहारप््करिी भारतीय

जनता पक््ाचे दववेकानंि गुपत्ा
यांनी आदथ्ाक गुनह्े दवभागाकडे
तक््ार िाखल कलेी होती. अखरेीस
२०१५ मधये् आदथ्ाक गुनह्े
दवभागाने गुनह्ा िाखल केला होता.
सकृद््ि्ानी तक््ारीत तथय् आढळले
असून हा गुनह्ा फौजिारी
सव्रप्ाचा असलय्ाचे सप्ष्् करीत
तय्ावेळी गुनह्ा िाखल करणय्ात
आला होता. परंतु िरेकर यांनी
भाजपमधये् प््वेि केला आदि
सत््ारारी भाजप सरकारचय्ा
काळात या गुनह्य़्ाचा तपास
थंडावला. आता तर या गुनह्य़्ात
तथय् नसलय्ाचा ‘सी समरी’
अहवाल आदथ्ाक गुनह्े दवभागाने
४७ वय्ा महानगर
िंडादरकाऱय्ांकडे सािर केला
होता. तय्ास पंकज कोटेचा यांनी
आक्े्प घेतला. महानगर
िंडादरकाऱय्ांनी हा अहवाल
सव्ीकारणय्ास नकार दिला असून
काही मुद्े् उपसस्थत केले आहेत.
कोटेचा यांचे वकील अ�ॅड.् प््िीप
हवनूर यांनी तय्ास िुजोरा दिला.

साक््ांदकत प््त आपलय्ाला
सोमवारी दमळेल, असे सांदगतले.

‘‘या प््करिातील मूळ
तक््ारिार गुपत्ा यांनी उच््
नय्ायालयात जाऊन तक््ार मागे
घेतलय्ामुळे आता तय्ात तथय्
नाही’’, असा युसक्तवाि िरेकर
यांनी केला आहे. मात्् याबाबत
गुपत्ा यांचय्ािी संपकक् सारला
असता, तय्ांनी आपि तक््ार मागे
घतेलेली नाही, अस ेसप्ष्् कले.े या
प््करिात आपि मूळ तक््ारिार
असून खटलय्ाचय्ा वेळी
वस्ु्सस्थती नय्ायालयापुढे सप्ष््
कर,् असेही तय्ांनी ‘लोकसत््ा’ला
सादंगतले. िरकेर आदि गपुत्ा सधय्ा
एकाच पक््ात असले तरी गुपत्ा
यांचय्ा या भूदमकेमुळे िरेकर
अडचिीत येणय्ाची िकय्ता आहे.

४७ वय्ा महानगर
िंडादरकाऱय्ांनी मुंबै बँकेिी
संबंदरत एका गुनह्य़्ात ‘सी समरी’
अहवालाला मजंरुी दिली आह.े मात््
िुसऱय्ा प््करिात काही मुद्े्
उपसस्थत केले आहेत. जय्ांनी

आक्े्प घेतला आहे ते पंकज
कोटेचा हे माझे राजकीय प््दतसप्र््ी
आदि दिवसेनेचे आमिार प््काि
सुव्े् यांचे वय्ावसादयक भागीिार
आहेत. मुळात असा आक्े्प
संसथे्चा सभासिच घेऊ िकतो,
असे सप्ष््ीकरि िरकेर यांनी दिले.
नय्ायालयाने उपसस्थत केलेलय्ा
मुद््य़ांबाबत सदवस््र सप्ष््ीकरि
आदथ्ाक गुनह्े दवभागाला िेणय्ात
येिार आहे, असेही िरेकर यांनी
सांदगतले. या संिभा्ातील कोटेचा
यांची यादचका उच्् नय्ायालयाने
याआरीच फेटाळली आहे, असेही
िरेकर यांनी नमूि केले.

‘आरथ्िक गुनह्े’चय्ा
काय्िपद््तीबद््ल शंका

गुनह्य़्ात तथय् नसलय्ाचा ‘सी
समरी’ अहवाल सव्ीकारणय्ास
नय्ायिंडादरकाऱय्ांनी नकार
दिलय्ामुळे आदथ्ाक गुनह्े
दवभागाचय्ा काया्पद््तीबद््लही
प््शन्दचनह् दनमा्ाि झाले आहे.
राजकीयिृष््य़ा अडचिीचा
ठरिारा तपास करायचाच नाही,
अिीच या दवभागाची पद््त
असलय्ाची चचा्ा आहे. आता
राजय्ात सत््ाबिल झालय्ामुळे
किादचत िरेकर आदि
इतरांदवरद्््चय्ा तपासात आदथ्ाक
गुनह्े दवभागाला तथय् आढळू
िकते, असा िावाही केला जात
आहे.

विरोधी पक््नेते मह्णून मी
महाविकास आघाडी सरकारला जेरीस
आणलय्ामुळे सरकारने हे पाऊल
उचलले आहे. हा विषय संपला असून,
मी या प््करणाला काडीचीही वकंमत
देत नाही.  –

प््िीण दरेकर, विरोधी पक््नेते,
विधान पवरषद

काँग््ेसचय्ा सव्बळावर शिवसेनेचा टोला चवह्ाण
मुखय्मंत््ी असतानाच जनतेनं तय्ांना घरी बसशवलं

पावसाळी अतिवेशि ५
जुलैपासूिआरक््णासह
अनय् तवषय गाजणार 
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पावसाळी अदरवेिन  सोमवार ५
जुलैपासून मुंबईत होिार आहे.
दवरानसभेची बैठक सकाळी ११
वाजता तर दवरान पदरषिेची बैठक
िुपारी १२ वाजता सुर ् होईल.
मराठा, ओबीसीस्ह पिोनन्तीमरील
आरक््िाचे दवषय गाजणय्ाची
िकय्ता आहे. मराठा समाजाला
राजय् सरकारने आरक््ि दिले होते.
परंतु, सव््ोच्् नय्ायालयाने ते
असंवैरादनक ठरवत रद्् केले.
यावरन् राजय्ाचे राजकारि व
समाजकारि चांगलेच ढवळून
दनघाले. मराठा समाजाने आंिोलन
करणय्ाचा इिारा दिला. भाजपही
यावरन् सरकारवर दनिाना
सारणय्ाची संरी सोडताना दिसत
नाही. 

'राष््््वादी-तशवसेिेिे
युिीची घोषणा करावी,

तय्ांिा शुभेचछ्ा
'मुंबई, दि. २१ : काँग्े्सने

सवा्ात जास्् महाराष््््ात काम
केलं. काया्कतय्ा्ंन्ी जीवाची पवा्ा
न करता ऑसक्सजनपासून
पल्ाझम्ापय्ं्त सवा्च सोयी
पुरदवलय्ा. रादहली पक््ाची भूदमका
आहे, तर सेनेनी िेखील आमह्ी
सव्बळावर लढू, अिी मांडली.
भाजपने िेखील हीच भूदमका
मांडली होती. आता आमह्ाला
आमचा पक्् वाढवायचा असेल
तर कोिाला त््ास का वह्ावा?
असा टोला नाना पटोले यांनी
खासिार संजय राऊत यांना
लगावला आहे. 

मुंबई, दि. २१ : मंुबईतील
लोकल सेवा सवा्सामानय्ांसाठी
सुर ् होणय्ासाठी सामानय्
मुंबईकरांना आिखी काही दिवस
प््तीक््ा करावी लागिार असलय्ाचं
सप्ष्् होत आहे. राजय्ाचे मित
आदि पुनवा्सन मंत््ी दवजय
वडेट््ीवार यांनी मुंबई लोकल
इतकय्ात सुर ् होिार नसलय्ाचं
सप्ष्् केलं आहे.मेमधय्े करोनाचा
संसगा् वाढत असताना मंुबईसह
राजय्ात पुनह्ा लॉकडाऊनचा
दनिा्य घेणय्ात आला. तेवह्ा
सवा्सामानय्ांसाठी लोकलची िारे
पुनह्ा बंि झाली. मुंबईतील करोना
रग्ि्ाचंी सखंय्ाही आता आटोकय्त
येत आहे. तसंच, काही प््मािात
दनब्ं्रही दिथील करणय्ात आले
आहेत. तय्ामुळं लोकल ट्े्न पूिा्

क््मतेनं करी सुर ्होिार याकडे
सवा्ंच्ं लक्् लागून रादहलं आहे.
यासंिभा्ात आज पादलकेची
बैठकही होती. मात््, तय्ाआरीच
दवजय वडेट््ीवार यांचय्ा
वकत्वय्ानं लोकल दनब्ं्र कायम
राहतील, असा अंिाज वय्कत्
केला जात आहे.दवजय वडेट््ीवार
यांना मंुबईची लोकल करी सुर्
होिार असा प््शन् दवचारलय्ानंतर
तय्ांनी करोना संपेपय्ं्त मंुबईत

लोकल सुर ् होिार नाही, असं
वडेट््ीवार यांनी मह्टलं आहे.
'राजय्ातून करोना गेलेला नाही.
काही दजलह्््ात अजूनही करोनाची
सस्थती दचंताजनक आहे. तय्ामुळं
सव्तःहून मृतय्ूला आमंत््ि िेऊ
नये. सवा्ंन्ी करोनाचे दनयम
पाळावेत,' असं आवाहन
वडेट््ीवार यांनी केलं
आहे.िरमय्ान, राजय् सरकारने
करोनादनब््रं दिदथल करणय्ासाठी
आखलेलय्ा पाच दनकषांनुसार
मुंबई आता पदहलय्ा गटात
पोहोचली आहे. तरीही मुंबईतील
दनब््रं पिू्ापि ेउठदवणय्ात आलेले
नाहीत. एकीकडे लोकल
प््वासावर दनब्ं्र असलय्ाने
हजारो-लाखो मंुबईकरांचय्ा
नोकरी, वय्वसायावर संकट आहे.

तय्ामळु ेकाही प््मािात तरी दनब््रं
कमी करणय्ाची मुंबईकरांची
मागिी आहे.

थोडकय्ात पुढील मदहनय्ात
लसीकरिाला गती,अदमत िहांची
गव्ाहीअहमिाबाि : िेिात जुलै -
ऑगसट् मदहनय्ापासनू कोदवड १९
दवरद््् लसीकरिाला वेग
दमळणय्ाची िकय्ता केद्््ीय
गृहमंत््ी अदमत िहा यांनी वय्कत्
केलीय. गृहमंत््ी सधय्ा िोन
दिवसांचय्ा गुजरात िौऱय्ावर
आहेत. सोमवारी सकाळी
अहमिाबािमधय्े एका लसीकरि
केद्््ाचा िौरा केलय्ानंतर ते बोलत
होते. सोमवारी, अदमत िहा यांनी
गांरीनगरमरील राजभवनात
राजय्पाल आचाय्ा िेवव््त यांचीही
भेट घेतली. 

ओबीसी आरक््णाचय्ा तिढ््ामुळे सथ्ातिक सव्राजय्
संसथ्ांचय्ा तिवडणुका लांबणीवर पडणय्ाची शकय्िा
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आरक््िाचय्ा दतढ््ामुळे सथ्ादनक
सव्राजय् संसथ्ांचय्ा दनवडिुका
लांबिीवर पडणय्ाची िकय्ता
आहे. ओबीसी आरक््िाचा मुद््ा
सुटेपय्ं्त सथ्ादनक सव्राजय्
संसथ्ांचय्ा दनवडिुका घेऊ नये
अिी ओबीसी नेतय्ांची मागिी
असून या मागिीवर मागिीवर
सरकार सकारातम्क असलय्ाचं
राजय्ाच ेमित आदि पुनव्ासन मंत््ी
दवजय वडेट््ीवार यांनी
प््समारमाधय्मांिी बोलताना
सांदगतलं आहे, िरमय्ान यावेळी
तय्ांनी आरक््िाचा प््शन् सुटेपय््ंत
सथ्ादनक सव्राजय् संसथ्ांचय्ा
दनवडिुका होऊ ििेार नाही असा
इिाराही दिला आहे.“यासंिभा्ात

मखुय्मतं्््यािंी चचा्ा झाली आह.े या
चच्े्त मी आदि भुजबळ होतो.
जोपय्ं्त ओबीसीचय्ा आरक््िाचा
दतढा सुटत नाही तोपय््ंत सथ्ादनक
सव्राजय् संसथ्ांचय्ा दनवडिुका
घेऊ नयेत अिी भूदमका आमह्ी
माडंली आहे. ही चचा्ा
सकारातम्क झाली आहे.
दनवडिुका पुढे ढकलणय्ाचय्ा
चच्े्संिभा्ात सरकार सकारतम्क
आहे. कोिाचा दकतीही िबाब
आला तरी ओबीसी आरक््िाचा
मुद््ा सुटेपय््ंत या दनवडिुका होऊ
नयेत आदि मंत््ी असलो तरी या
दनवडिकुा होऊ ििेार नाही अिी
आमची सप्ष्् भदूमका आह,े” असं
दवजय वडेट््ीवार यांनी सांदगतलं
आहे.

िरमय्ान यावेळी बोलताना दवजय वडेट््ीवार यांनी करोना संपेपय््ंत
मंुबई लोकल सव्ासामानय्ांसाठी सुर ्होिार नाही असं सांदगतलं आहे.
आमिार प््ताप सरनाईक यांनी मुखय्मंत्््यांना पत्् दलदहलय्ानंतर
दिवसेना पुनह्ा भाजपासोबत जाणय्ाचय्ा चच्े्वर ते मह्िाले की,
“काहीही झाल ंतरी पढुच ेसाडतेीन वष्् ेउद््व ठाकर ेमुखय्मतं््ी राहिार
आहेत. दकतीही ईडी आदि सीबीआयचा िबाव आिला तरी तुमह्ी
सव्पन् बघत राहा. आमची वाटचाल सुरच् राहील”. केद्््ीय संसथ्ा
किाप््कारे वागत आहेत, हे िाखवणय्ासाठी सरनाईक यांचं पत्् आहे
असं वाटत असलय्ाचा टोलाही तय्ांनी लगावला आहे.

मुंबई, दि. २१ : मागील काही दिवसांपासून
काँग्े्सकडून सव्बळाचा नारा दिला जात असून,
दिवसेनेनं पुनह्ा एकिा सव्बळाचय्ा नाऱय्ाचा
समाचार घेतला आहे.‘राजय्ाचा पुढचा मुखय्मंत््ी
काँग्े्सचाच करायचा आहे’, असा दनरा्ार माजी
मुखय्मंत््ी आदि काँग्े्सचे नेते पृथव्ीराज चवह्ाि
यांनी वय्कत् केला. तर िुसरीकडे काँग्े्सचे
प््ििेाधय्क्् नाना पटोले आदि मंुबई कागँ््सेच ेअधय्क््
भाई जगताप यांचय्ाकडूनही साततय्ाने सव्बळाचा
नारा दिला जात आहे. राजय्ातील महादवकास

आघाडी सरकारमधये् असललेय्ा कागँ््सेकडनू सव्ततं््
दनवडिुका लढवणय्ाचे संकेत दिले जात असून,
दिवसेनेनं यावर भाषय् करत समाचार घेतला आहे.
“एखाद््ा पक््ाने सव्बळाची भाषा करिे हे काही
चुकीचे नाही. फकत् पायाखालची जमीन एकिा
तपासून घेतली पादहजे,” असा सलल्ाही दिवसेनेनं
काँग्े्सला दिला आहे.काँग्े्सकडून सव्बळावर
दनवडिुका लढवणय्ाची भाषा केली जात असून,
दिवसेनेनं सामना अग््लेखातून यावर भाषय् केलं
आहे. “करोनाचे संकट पाहता बेभान गि््ी आवरा,

असे आिेि केद््् सरकारने दिले तय्ाच रत््ीवर या
संकटकाळात सुर ् असलेले बेभान राजकारिही
आवरा, नाही तर लोक जोड््ाने हाितील, असा
कडक सूर दिवसेना पक््प््मुख उद््व ठाकरे यांनी
लावला. दिवसेनेचय्ा ५५वय्ा वरा्ापनदिनी पक््प््मुख
काय बोलिार, काय सांगिार, काय गरजिार
याकडे सगळय्ांचेच लक्् लागले होते. पि िदनवारी
सधंय्ाकाळी गडगडाट होऊन दवजा चमकावय्ात असे
चमकिार भाषि करन् उद््व ठाकरे यांनी
भदवषय्ातील मागा्ाची दििा िाखवली. 


