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आ. प््ताप सरनाईक,
त्यांचा मुलगा विहंग

यांना ईडीकडून समन्स 
n रामरदं्् खिपे

ठािे : लिवसेना आमरारप््ताप
सरनाईक याना ईडीकडून समनस्
बजावणय्ात आिेत. टॉप ग्ु्प आलि्िक
गैरवय्वहार प््करिात तय्ांना हा समनस्
बजाविे आहे. तसेच प््ताप सरनाईक यांचा
मुिगा लवहंग सरनाईक यांना ईडीन समनस्
बजाविा आहे. तय्ामुळे प््ताप सरनाईक
आलि लवहंग सरनाईक यांना  चौकिीसाठी
ईडीचय्ा काया्िियात हजर राहावे िागिार
आहे.  सूत््ांनी लरिेलय्ा मालहतीनुसार, येतय्ा
गरुव्ारी रपुारी चौकिीसाठी हजर राहणय्ाची
मालहती लमळते आहे. ईडीचय्ा समनस्िा
सरनाईक लपता पुत््ांनी अद््ाप काही उत््र न
लरलय्ाची मालहती लमळत आहे. आज प््ताप
सरनाईक यांचा कव्ारटाईनचा कािावधीती
संपिार आहे.  २५ नोवह्ेब्रिा प््ताप
सरनाईक याचय्ा घर आलि काया्िियावर
धाड टाकिी होती. लवहंग आलि पूव्े्ि
सरनाईक यांचय्ा घरीही छापे मारिे होते.
आमरार प््ताप सरनाईक याचंा मुिगा लवहगं
सरनाईक सोमवारी चाैथय्ांरा ईडीचय्ा
चौकिीसाठी गैरहजर रालहिे होते. तर
रुसरीकडे प््ताप सरनाईक यांचा
कव्ारंटाइनचा कािावधी संपत असलय्ाने
तय्ांनाही पुनह्ा  ईडीकडून समनस्
बजालवणय्ात आिे आहे.

उलट इतर राज्यातील
उद््ोजकही महाराष््््ात येतील
मुखय्मंत्््यांनी वय्कत् केला रवश््ास

मुंबई : “महाराष्््् हे मॅगन्ेलटक राजय्
आह.े उद््ोजकानंा आजही राजय्ाच ेआकष्िि
कायम आहे. राजय्ातीि कोितेही उद््ोग
बाहेर जािार नाहीत. उिट इतर राजय्ातीि
उद््ोजकही महाराष््््ात उद््ोगासाठी यतेीि,”
असा लवश््ास मुखय्मंत््ी उद््व ठाकरे यांनी
वय्कत् किेा आह.े इलंडयन मच््ाट चेब्र ऑफ
कॉमस्ि याचंय्ावतीन ेआयोलजत काय्िि््मात ते
बोित होत.े वेब माधय्मातनू या काय्िि््मािा
उद््ोगमंत््ी सुिाष रेसाई, आयएमसीचे
अधय्क्् राजीव पोद््ार यांचय्ासह इतर
उद््ोजक उपसथ्ित होते.

उद््व ठाकरे मह्िािे, “मॅगन्ेटीक
महाराष््््ासाठी इंलडयन मच््ाट चेब्र ऑफ
कॉमसि् पुढाकार घेत आहे, ही अतय्ंत
आनंराची बाब आहे. मॅगन्ेटीक या िबर्ात
मोठी ताकर आहे. महाराष््््ािा एक
इलतहास आहे. महाराष्््् एक सवा्ििा्िने
वेगळे राजय् आहे. इिे वेगळे संथक्ार
आहेत. तय्ामुळे येिे येऊन कुिी काही
घेऊन जाऊ िकत नाही. थप्ध्े्िा आमह्ी
घाबरत नाही. पि कुिी ओढून तािून
येिून काही घेऊन जािार असेि, तर
िकय् होिार नाही. महाराष््््ात नवीन
गुंतविूक येते आहे. इंलडयन मच््ाट चेब्र
ऑफ कॉमसि् महाराष््््ातीि या बरिाचे
११३ वष्े् जुने साक््ीरार आहे. तय्ामुळेच
तुमह्ीच महाराष््््ाचे ब्ॅ््ड अमब्ॅलसडर
आहात. महाराष््््ाचय्ा यिाची गािा, गोष््ी
तुमह्ीच इतरांना सांगू िकता. कुठिीही
अडचि असेि, तर ती रूर करणय्ात
सरकार तुमचय्ा सोबत असते. हे तुमह्ािा
सांगता येईि.

थोडकय्ात

सर््ोच्् नय्ायालयाने याचिका फेटाळली
मुबंई : उत््र प््रिेचे

मखुय्मतं््ी योगी आलरतय्नाि
बधुवारी मुबंई रौऱय्ावर यिेार
आहते. योगी आलरतय्नाि बॉमब्े
थट्ॉक एकथ्च्ेज्मधय् े जािार
आहते. महतव्ाच ंमह्िज ेयावळेी
योगी आलरतय्नाि काही बॉलिवडू
सलेिब््टेी आलि उद््ोजकांिी उत््र
प््रिेात गुतंविकू करणय्ासबंधंी
चचा्ि करिार आहते. १
लडसेब्रचय्ा रात््ी योगी
आलरतय्नाि िखनऊहनू
मुबंईसाठी रवाना होतीि. २
लडसेब्रिा बॉमब् ेथट्ॉक एकथ्च्ेज्चा
काय्िि््म सपंलय्ानतंर योगी
आलरतय्नाि उद््ोजक आलि
बॉलिवडू सलेिब््टेीन्ा उत््र प््रिेात
गुतंविकुीसाठी आमलं््तत करतीि.
या बठैकीत लरगर्ि्िक सिुाष घई,
बोनी कपरू, टी सीलरजच े िषूि
कमुार, झी थट्लुडओच ेजतीन सठेी,
नीरज पाठक, रिरीप हडुा,
लतगमािं ूधलुिया, लजमी िरेलगि,
तरि आरि्ि, कोमि नाहता आलि

राजकुमार सतंोषी उपसथ्ित
राहतीि अिी मालहती
अलधकाऱय्ाने फ््ी प््से जन्िििा
लरिी आह.े

सपट्ेब्र मलहनय्ात योगी
आलरतय्नाि यांनी एका नवय्ा
लफलम् लसटीची घोषिा किेी होती.
रिेािा एका चागंलय्ा लफलम्
लसटीची गरज असनू आमह्ी उत््र
प््रिेमधये् एका िवय् लफलम्
लसटीची लनलम्िती करिार
असलय्ाच ंत ेमह्िाि ेहोत.े अनके
सलेिब््टेीन्ी योगी आलरतय्नाि
याचंय्ा लनि्ियाच ंथव्ागत किे ंहोत.ं
योगी आलरतय्नाि यानंी यासबंधंी
िखनऊतही बठैक घतेिी होती.
योगी आलरतय्नाि यानंी
लफलम्लसटी उिारणय्ासाठी नोएडा
जवळीि यमनुा एकथ्प्््सेववेर
असिारी १००० एकर जागाही
राखनू ठवेिी आह.े ही लफलम्लसटी
बॉलिवडूपके््ाही मोठी असिे असं
योगी आलरतय्नाि याचं ं मह्ििं
आह.े 

नवी लरलि्ी : सव््ोच्् नय्ायाियानेचंरा
कोचर (Chanda Kochar) यांना मोठा
धक््ा लरिा आहे. मंगळवारी सव््ोच््
नय्ायाियाने मंुबई उच्् नय्ायाियाचय्ा बडतफ्फ
करणय्ाचय्ा आरेिात हस््क््ेप करणय्ास नकार
लरिा आहे. ररमय्ान, गेलय्ावष््ी चंरा कोचर
यांनी आयसीआयसीआय बँकेचय्ा सीईओ
परावरन् हटवणय्ात आलय्ानंतर या
लनि्ियालवरोधात यालचका राखि केिी होती. ही
यालचका नय्ायियाने फेटाळिी आहे. 'आमह्ी
उच्् नय्ायाियाचय्ा आरेिात हस््क््ेप करणय्ास
इचछ्ूक नाही आहोत. हा बँक आलि
लनयोकत्य्ाररमय्ानचा खाजगी करार आहे', असे
सव््ोच्् नय्ायाियाने असे मह्टिे आहे. 

आयसीआयसीआय बँकेचय्ा मुखय् काय्िकारी
अलधकारी आलि वय्वथि्ापकीय संचािक
परावरन् हटवणय्ालवरोधात चंरा कोचर यांनी
मंुबई उच्् नय्ायाियात यालचका राखि केिी
होती. यावष््ी माच्िमधय्े मुंबई उच्् नय्ायाियाने
ती यालचका फेटाळिी होती. तय्ानंतर चंरा कोचर
यांनी सव््ोच्् नय्ायाियाचा ररवाजा ठोठाविा.
मात््, उच्् नय्ायाियाने रेखीि चंरा कोचर
यांची यालचका फेटाळिी आहे.

याआधी मंुबई उच्् नय्ायालयाने फेटाळली होती यारचका
30 नोवह्ेब्र 2019 रोजी दाखल

केली होती यारचका
नोकरीवरन् काढून टाकणय्ाचय्ा लनि्ियािा आवह्ान रेत

चंरा कोचर यांनी 30 नोवह्ेब्र 2019 रोजी उच्् नय्ायाियात
यालचका राखि केिी. चंरा कोचर यांचे वकीि लवि््म
नानकानी यांनी असा युसक्तवार केिा की 5 ऑकट्ोबर 2018
रोजी बँकेने कोचर यांचा राजीनामा थव्ीकारिा.ररमय्ान,
गेलय्ा वष््ी जानेवारीत आयसीआयसीआय बँकेचय्ा संचािक
मंडळाने लनि्िय घेतिा की चंरा कोचर यांचे बँकेपासून वेगळे
होिे 'टलम्िनेिन फॉर कॉज' (Termination for
Cause) मानिे जाईि. मह्िजेच तय्ांना काही कारिास््व
काढून टाकणय्ात आिे आहे. 

बोनसची
होणार वसूली

मार्च 2018 मधय्े रंदा
कोरर यांचय्ािर आपलय्ा
पतीला आवथ्चक लाभ
घेणय्ासाठी आपलय्ा पदारा
गैरिापर केलय्ारा आरोप
होता. मीविया वरपोर्चनुसार
आयसीआयसीआय बँकेने
वह्हविओकॉन ग््ुपला 3,250
कोरी रप्यांरे कर्च वदले
होते. वह्हविओकॉन समूहाने
या करा्चरे 86 रक््े
(सुमारे 2810 कोरी रप्ये)
परतफेि केलेले नाहीत.
2017 मधय्े हे कर्च एनपीए
(नॉन परफॉवम्िग् अ�ॅसेट््)
मधय्े ठेिले गेले.

यालिवाय, तय्ांना लमळिारे सव्ि फायरे बंर केिे
जातीि, जसे की, बोनस, इंि््ीमेट् (पगार वाढ)
लकंवा वैद््कीय िाि असिा तरी तय्ांना कोितय्ाही
प््कारचा कोिताही िाि लरिा जािार नाही.चंरा
कोचर यांना एल््पि 2009 पासून माच्ि 2018 पय््ाच
लजतका बोनस रेणय्ात आिा आहे, तो रेखीि वसूि

किेा जाईि. या प््करिातीि चौकिी अहवािात असे
मह्टिे आहे की, चंरा कोचर यांनी वालष्िक घोषिा
अिा्ित annual disclosures सांगताना
इमानरारीने हे काम केिे नाही आहे. जे की बँकेचे
अंतगि्त धोरि, कोड ऑफ कंडकट् आलि िारतीय
कायद््ानुसार ते आवशय्क आहे.

महाराष््््ात ६ हजारांपेक््ा
जास्् र्ग्णांना डिस्चाज्ज 

अममत शहांची कॉलर
पकडायला मागेपुढे पाहणार नाही!

मुंबई : आज महाराष््््ात ६ हजार
२९० रग्ि् बरे होऊन घरी गेिे
आहेत. राजय्ात आजपय््ात एकूि १६
िाख ९१ हजरा ४१२ रग्ि्ांनी
करोनावर मात केिी आहे. तय्ामुळे
राजय्ातीि रग्ि् बरे होणय्ाचे प््माि
अिा्ित लरकवह्री रेट हा ९२.४९ टक््े
इतका झािा आहे. आज राजय्ात ४
हजार ९३० नवय्ा रग्ि्ांचं लनरान
झािं आह.े तर ९५ मतृय्ूचंी नोर् झािी
आहे. राजय्ातीि मृतय्ू रर हा २.५८
टक्े् इतका आहे. महाराष््््
िासनाचय्ा आरोगय् लविागाने ही
मालहती लरिी आहे.

आजपय््ात तपासणय्ात आिेलय्ा
१ कोटी ९ िाख १५ हजार ६८३
नमनुय्ापंकैी १८ िाख २८ हजार ८२६

नमुने पॉलझलटवह् आिे आहेत. सधय्ा
राजय्ात ५ िाख ३८ हजार ८४ वय्कत्ी
होम कव्ारंटाइन आहेत. तर ६ हजार

२४० वय्कत्ी संथि्ातम्क कव्ारंटाइन
आहेत. आज घडीिा राजय्ात ८९
हजार ९८ रग्ि् अॅसक्टवह् आहेत.
आज राजय्ात ४ हजार ९३० रग्ि्ांची
नोर् झािी आहे. तय्ामुळे राजय्ातीि
एकूि रग्ि्ाचंी सखंय्ा आता १८ िाख
२८ हजार ८२६ झािी आहे. आज
नोर् झािेलय्ा ९५ मृतयंू्पैकी ३२ मृतय्ू
हे मागीि ४८ तासांमधिे आहेत. तर
२० मृतय्ू हे मागीि आठवड््ातिे
आहेत. उवि्लरत ४३ मृतय्ू हे एक
आठवड््ापूव््ीचय्ा कािावधीतिे
आहेत अिीही मालहती आरोगय्
लविागाने लरिी आहे.

…तर शेतकऱ्यांनी
दुसरीकडे जाऊन मरावं

नवी लरलि्ी : नवे कृषी
कायरे रद्् होईपय््ात संघष्ि सुरच्
राहीि, अिी ठाम िूलमका
लरलि्ीचय्ा वेिीवर लठयय्ा रेऊन
आंरोिन करिाऱय्ा िेतकऱय्ांनी
घेतिी आहे. सिग सहावय्ा
लरविी ितेकऱय्ांच ेआरंोिन सरु्
आहे. प््ामुखय्ाने पंजाब आलि
हरयािामधीि िेतकऱय्ांचा या
कृषी कायद््ांना लवरोध आहे.
पंजाब आलि हरयािामधीि
िेतकरी हजारोच्य्ा संखय्ेने या
आंरोिनामधय्े सहिागी झािे
आहेत. मात्् याच
आंरोिनासंरिा्ित बोिताना
हरयािामधीि अंबािा येिे रेलव्े
पूिाचे िूलमपुजन करणय्ासाठी
आिेिे केद्््ीय राजय् मंत््ी
रतनिाि कटालरया यांनी

वारग््स्् वकत्वय् केिं आहे.
िेतकऱय्ांकडून होिाऱय्ा
लवरोधािा सतंापनू कटालरया यानंी
जर िेतकऱय्ांना लवरोधच
करायचा आह ेआलि काळे झेडे्च
राखवायचे आहेत तर तय्ांनी
रुसरीकडे जावून मरावं, असं
कटालरया यांनी मह्टिं आहे.
उदघ्ाटनाचय्ा कायि्ि््मासाठी
कटालरया हे कायि्ि््माचय्ा
लठकािी पोहचिे असता िेतकरी
संघटनेचय्ा कायि्कतय्ा्ान्ी काळे
झेडे् राखविे. िेतकऱय्ांनी मोरी
सरकार आलि कटालरया
यांचय्ालवरोधात घोषिाबाजीही
केिी. िेतकऱय्ांनी काय्िि््माचय्ा
लठकािी येऊन लवरोध करणय्ास
सुरव्ात केलय्ानंतर कटालरया
संतापिे. 

ररकवह्री रेट ९२ टकक्य्ांवर

साखळी तुटली, तर प््तय्ेकाला करोनाची लस देणय्ाची ररज नाही -आयसीएमआर

सचंालक बलराम भार्िवा
याचंी महत्््वाची मारहती

करोनाचा प््सार रोखणय्ासाठी िस महत्््वाची
असलय्ाची चचा्ि लकतय्ेकी मलहनय्ांपासून सुर्
आहे. तय्ामुळे सगळय्ाचंच िक्् करोनाची िस
कधी येिार, याकडे िागिं आहे. ररमय्ान,

अलखि िारतीय वैद््कीय संिोधन पलरषरेचे
अधय्क्् बिराज िागि्वा यांनी आज महत्््वाची
मालहती लरिी. रेिातीि करोनाची साखळी
तोडणय्ात यि आिं, तर प््तये्क नागलरकािा िस
रणेय्ाची गरज पडिार नाही,” अिी मालहती िाग्िवा
यानंी लरिी.

केद्््ीय आरोगय् मंत््ाियाची आज पत््कार
पलरषर झािी. या पत््कार पलरषरेिा
आयसीएमआरचे अधय्क्् बिराम िागि्वा आलि
केद्््ीय आरोगय् सलचव उपसथ्ित होते. यावेळी
केद्््ीय आरोगय् सलचवानंा रिेातीि सव्ि नागलरकाचंं
िसीकरि करणय्ासाठी लकती वेळ िागेि
यालवषयी प््शन् लवचारणय्ात आिा. तय्ावर आरोगय्
सलचव मह्िािे,”मी आधी थप्ष्् करतोय की,
रेििरात िसीकरि करणय्ात येईि, असं
सरकारन ंकधीही मह्टिेिं नाही. तय्ामुळे आपि

केवळ वस्ु्लनष्् मालहतीचय्ा आधारावरच अिा
वैज््ालनक लवषयांवर चचा्ि करायिा हवी, हे
महत्््वाच ेआह,े” अस ंआरोगय् सलचव मह्िाि.े

आरोगय् सलचवानंंतर आयसीएमआरचे िाग्िवा
यांनी िसीकरिाबद््ि मालहती लरिी. ते
मह्िािे,”आपिे उद्े्ि करोनाची साखळी
तोडणय्ाचा आहे. तय्ामुळे िसीकरि िसीचय्ा
काय्िक््मतेवर अविंबनू असिार आह.े जर आपि
गिंीर िोकाचं ंिसीकरि करणय्ास आलि लवषािू
प््साराची साखळी तोडणय्ात यिथव्ी ठरिो, तर
आपलय्ािा रेिातीि संपूिि् िोकसंखय्ेिा िस
रेणय्ाची गरज नाही,” असं िागि्वा यांनी यावेळी
थप्ष्् केिं. रेिात आलि जगिरात करोनाचय्ा
अनके ििीच्य्ा चाचणय्ा सरु ्असनू, पढुीि वष््ी
सरुव्ातीचय्ा काही मलहनय्ात िस यणेय्ाची आिा
वय्कत् किेी जात आह.े 

तय्ानंतर तय्ांनी, आपिे अंबािामधय् ेसात त ेआठ काय्िि््म आहते.
तय्ामुळे िेतकऱय्ांना लवरोधच करायचा असेि तर तय्ांनी रुसरीकडे
जाऊन मरावे असं वकत्वय् केलय्ाचं वृत्् नय्ूज १८ लहंरीने लरिं आहे.
पुढे बोिताना तय्ांनी, काळे झेड्े राखविाऱय्ांना रेव सद्््ल््द रेवो अिी
मी हात जोडून प््ाि्िना करतो असहंी मह्टि ंआह.े नव ेकृषीकायर ेमागे
घेतलय्ालिवाय आमह्ी िांत बसिार नाही असं आंरोिक िेतकऱय्ांनी
सांलगतिं. कटालरया हे मागीि पाच वषा्ाप्ासून या िागामधये् आिे
नवह्ते.  आज कटालरया येिे आलय्ानंतर िेतकऱय्ांनी काळे झेडे्
राखवून तय्ांचा लवरोध केलय्ाने ते चांगिेच संतापिे.

िटे््ी भडकले
कोलह्ापरू: थव्ालिमानी ितेकरी

संघटना आरंोिन करत असतानाच
पोलिसांनी थव्ालिमानीच ेअधय्क्् व माजी
खासरार राज ूिटे््ी याचंी कॉिर पकडिी
आलि आरंोिनािा वेगळ ेवळि िागिे.
संतपत् काय्िकत्् े पोलिसाचंय्ा अगंावर
धावलय्ाने आरंोिनथि्ळी तिावाची
पलरसथ्िती लनमा्िि झािी. कोलह्ापुरातीि
लजलह्ालधकारी काया्िियासमोर हा प््कार
घडिा. लरलि्ीत सधय्ा केद््् सरकारचय्ा
लवरोधात ितेकऱय्ांचे आरंोिन सरु ्आह.े
या आरंोिनािा पालठंबा रणेय्ासाठी
थव्ालिमानी िेतकरी संघटनचेय्ा वतीने
लजलह्ालधकारी काया्िियावर रपुारी धडक

मोचा्ि काढणय्ात आिा. लजलह्ालधकारी
काया्िियावर लनरि्िन े सरु ् असतानाच
अचानक एका गाडीतनू तिेे पतंप््धान नरेद्््
मोरी याचंा प््लतकातम्क पतुळा आिणय्ात
आिा. या पतुळय्ाच ेकाय्िकतय्ा्ान्ी रहन
कर ्नय ेयासाठी पोलिसानंी तो लहसकावनू
घणेय्ाचा प््यतन् केिा. यावेळी पोिीस
आलि आरंोिकातं काही प््मािात झटापट
झािी.पोिीस आलि आरंोिकातं झटापट
सरु ् असतानाच अचानक एका पोिीस
अलधकाऱय्ाने माजी खासरार िेट््ी याचंय्ा
कॉिरिा हात घातिा. तय्ानंा बाहरे
ओढणय्ाचा प््यतन् किेा. ह े पाहताच
काय्िकत्् ेसतंपत् झािे. तय्ामळु ेआरंोिक
पोलिसांचय्ा अंगावर धाविे. यामळु ेपोिीस

आलि काय्िकत्् े याचंय्ातीि झटापट
आिखी वाढिी. काहीन्ी धक््ाबकु््ी
किेी. यातून एकरम तिावाची पलरसथ्िती
लनमा्िि झािी. सतंपत् काय्िकत्् ेपोलिसाचंय्ा
लनषधेाची घोषिा रऊे िागि.े यातनू
गोध्ळ सरु ्झािा.

राज ू िटे््ी यांची कॉिर धरिाऱय्ा
पोिीस अलधकाऱय्ाने लरिलगरी वय्कत्
करावी, अिी मागिी तय्ांचे काय्िकत्् ेकर्
िागिे. नंतर िटे््ीन्ी तय्ांना िातं किेे.
यानतंर लजलह्ालधकाऱय्ानंा मागिीचे
लनवेरन रणेय्ात आिे. ररमय्ान, यावळेी
बोिताना िटे््ी मह्िाि,े लरलि्ीत िेतकरी
आरंोिन करत आहते. 

(सविस््र िृत्् पान ५ िर...)

n तुषार खानविलकर
मुंबई: बॉलिवूडमधीि मराठमोळी अलिनेत््ी

उलम्ििा मातोड्कर यांनी अखेर लिवसेनेत प््वेि
केिा आह.े मखुय्मतं््ी उद््व ठाकरेच्य्ा उपसथ्ितीत
उलम्ििा मातोड्कर यांनी हातावर लिवबधंन बाधंत
नवय्ा राजकीय कारलकर््ीिा सुरव्ात केिी आहे.
राजय्पाि लनयुकत् लवधानपलरषरेचय्ा जागेसाठी
लिवसेनेकडून उलम्ििा मातोड्कर यांचय्ा नावाचा
प््स््ाव ठेवणय्ात आिा आहे. तय्ांची लनवड
जवळपास लनल््ित मानिी जात आहे. तय्ाआधी
उलम्ििा मातोड्कर यांनी लिवसनेते प््विे केिा आह.े

लवधान पलरषरवेरीि राजय्पािलनयकुत् जागसेाठी
लिवसनेचेय्ा कोटय़ातनू उलम्ििा मातोड्कर यांच ेनाव
महालवकास आघाडी सरकारने पाठविं होतं. उलम्ििा
मातोड्कर मगंळवारी लिवसनेते प््विे करतीि अिी
मालहती लिवसेनेचे खासरार संजय राऊत यांनी

सोमवारी माधय्मािंी बोिताना लरिी होती. तय्ानसुार
आज रुपारी उलम्ििा मातोड्कर मुखय्मंत््ी उद््व
ठाकरेच्य्ा लनवासथि्ानी मातोश््ीवर पोहोचलय्ा.
मखुय्मंत््ी उद््व ठाकर ेयाचंय्ासह पतन्ी रशम्ी ठाकरे
आलि इतर नेत ेयावळेी उपसथ्ित होत.े रशम्ी ठाकरे
यांनी उलम्ििा मातोड्कर यांचय्ा हाती लिवबंधन
बाधंत पक््ात थव्ागत केिं.उलम्ििा मातोड्कर रपुारी
चार वाजता पत््कार पलरषर घेऊन आपिी िलूमका
माडंिार आहते. उलम्ििा मातोड्कर यानंी गलेय्ा वष््ी
काँग्े्स पक््ाचय्ा वतीने उत््र मंुबई मतरारसंघातून
लनवडिकू िढलविी होती. परतुं तय्ाचंा तेवह्ा परािव
झािा होता. तय्ानंतर तय्ांनी काँग्े्स पक््ातीि
गोध्ळावर बोट ठेवत पक््ाचा राजीनामा लरिा होता.
कागँ््सेचय्ा राजीनामय्ानंतर तय्ा राजकारिात सल््िय
नवह्तय्ा. पि आता लिवसेनेसोबत तय्ांनी नवय्ाने
राजकीय वाटचाि सरु ्किेी आह.े

योगी आशदत्यनाि आज मुंबईत
बॉरलवूड उत््र प््देिात नेणय्ासाठी परहली बैठक

उरम्िला मातोड्कराचंा रिवसनेते जाहीर प््विे 

चंदा कोचर
यांना मोठा

धक््ा 

उद्व् ठाकरेच्य्ा उपसथ्ितीत हाती बांधल ंशिवबंधन

आंदोलकांबद््ल के्द््ीय मंत्््याचं वादग््स्् वक्तव्य
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ठाण्राच्रा ‘मामलेदार नमसळ’चे मालक लक्््मण मुड््ेश््र रांचं ननधन
िाणे :मिािाष््््ाचे रमसळसम््ाट अशी

खय्ाती असलेले आरण िाणय्ाचय्ा
मामलेिाि रमसळचे मालक लक्््मणमामा
मुड्े्श््ि यांचं आज रनधन झालं. ते ८४
वरा्ाच्े िोते. अलप्शा आजािामुळे
तय्ांचय्ावि गेलय्ा १५ रिवसांपासून
उपचाि सुर ्िोते. मामलेिाि रमसळ िा
ब््ांड रनमा्णण किणय्ात तय्ांचा मोलाचा
वाटा िोता. िाणय्ाचय्ा तिसील
काया्णलयाबािेिील ‘मामलेिाि रमसळ’ िा
आज एक ब्ँ्ड झाला आिे. मात्् या ब्ँ्डची
मुिूतण्मेढ िाणय्ात १९४६ साली िोवली
गेली. या रमसळीने यंिा सत््िी गािली
आिे, मात्् रतची लोकर््पयता तसूभििी
कमी झालेली नािी.

लक्््मणमामा लिान असताना तय्ांचे
वडील निरसंि मुड्े्श््ि िे िाणय्ात आले.
तय्ावेळी लक्््मणमामा ४ वरा्ाच्े िोते.
तय्ांचे मूळ गाव कना्णटकातील मुड्े्श््ि.
िाणय्ात आलय्ानंति तय्ांचय्ा वरडलांनी

उद््ोग किावा, या िेतूने आजचे
तिसीलिाि काया्णलय, मि्णजे
तय्ावेळचय्ा मामलेिाि कचेिीचय्ा बािेिची
जागा शासनाकडून भाडे तत्््वावि घेतली
आरण रतथे कँटीन सुर ् केलं. मात््
तय्ानंति कािी वरा्ान्ी मि्णजे १९५२
साली तय्ांचय्ा वरडलांचे रनधन झाले.

तय्ामुळे वय्वसायाची जबाबिािी लक्््मण
मुिडेश््ि यांचय्ावि आली. तेवि्ापासून
समथण्पणे रमसळीचा िा वय्वसाय ते
सांभाळत िोते. तय्ांचय्ा रमसळीचय्ा अनेक
शाखा मंुबई, बोरिवली, डोर्बवलीत सुर्
झालय्ा आिेत.

खाकी िंगाचय्ा रडशमधये् लालभडक
तिीसोबत असलेली रमसळ, तय्ावि
पेिलेला कांिा, फिसाण आरण शेजािी
काचेचय्ा बशीत िोन पाव. िे पािून
असस्ल खवयय्ांना रमसळ खावीशी
वाटली नािी तिच नवल. सवा्णत रतखट
रमसळ अशी या रमसळीची खय्ाती आिे.
मामलेिाि रमसळ तीन प््कािांमधय्े
रमळते. कमी रतखट, मधय्म रतखट आरण
खूप रतखट. यातली खूप रतखट रमसळ
खाणं िे साधय्ासुधय्ा माणसाचं काम
नािी. पट््ीचा रतखट खाणािाच रतथे
पारिजे.

िाणे सट्ेशनजवळ असलेलय्ा रजलि्ा
परिरि काया्णलयावि एका छोट््ाशय्ा
कँरटनमधय्े या रमसळीचा प््वास सुर्
झाला. ५० सक्व्ेअि फुटांवरन् इथलं
कँरटन ५०० सक्वे्अि फुटांपेक््ा जास््
मोठ््ा जागेत गेलं. मात्् या रमसळीची
चव रकंरचतिी बिलली नािी. इथे रमसळ
खायला बसलय्ावि तुमचय्ासमोि पाणय्ाचे
भिपूि गल्ास िेवले जातात. नवखय्ा
लोकांना एवढे गल्ास का िेवले जात
असतील िा प््शन् पडतोच. मात््
रमसळीचा परिला घास खालय्ानंति
कळतं की एवढं पाणी का आणून िेवलं
आिे. मामलेिाि रमसळ सुर ्किणाऱय्ा
निरसंि मुड्े्श््ि यांचय्ा पतन्ीने या
रमसळीसािीचा मसाला सवा्णत आधी
तयाि केला िोता. आजिी तय्ाच पद््तीचा
मसाला वापरन् िी रमसळ तयाि केली
जाते. तय्ामुळे रमसळीचय्ा चवीत
थोडासािी फिक पडलेला नािी.

मुंबई-बडोिा मिामागा्णसािी संपारित
केलेलय्ा जरमनीचय्ा रनयमबाहय़् वय्विािांना
पिवानगी िेऊन िलाल आरण तथाकरथत
रवकासकांना ‘लाभाथ््ी’ बनवणाऱय्ा पनवेल
प््ांत काया्णलयाने नुकसानभिपाई वाटपातिी
पक््पात केलय्ाचा आिोप िोत आिे. पनवेल
तालुकय्ांतील चाि गावांतील ७० लाभाथ््ीपैकी
१५ ‘रवशेर’ लाभाथ््ीना ऑकट्ोबिमधय्े
मोबिलय्ाचे धनािेश िेणय्ात आले. मात््,
तय्ानंति मरिनाभिात उिलेलय्ा ५५ जणांपैकी
अवघय्ा सिा लाभाथ््ीना मोबिलय्ाचे वाटप
झाले. टाळेबंिीत वेगाने िालचाली करन्
ििावीक लाभाथ््ीची धन किणाऱय्ा रजलि्ा
प््शासनाने इतिांचय्ा बाबतीत रििंगाई का केली,
असा प््शन् उपसस्थत किणय्ात येत आिे.

मुंबई-बडोिा िाष््््ीय मिामागा्णतील २०
रकमी अंतिाचा टपप्ा पनवेल तालुकय्ातून गेला
आिे. तय्ासािी या पट््य़ातील रशिवली,
आंबेततफ्े् तळोजे, वांगणीतफ्े् तळोजे आरण
मोब्े् या चाि गावांतील जमीन संपारित
किणय्ात आली आिे. या भूसंपािनाची
अरधसूचना रनघालय्ानंतििी किणय्ात आलेलय्ा
जमीन वय्विािांबाबत संशयाचे धुके रनमा्णण
झाले असताना, नुकसानभिपाई वाटपाचय्ा
प््र््कयेतिी िुजाभाव िोत असलय्ाचा आिोप िोत
आिे. या प््कलप्ाचय्ा भूसंपािनाचय्ा
नुकसानभिपाईचे एकूण ७० लाभाथ््ी आिेत.
तय्ापैकी १५ लाभाथ््ीना ऑकट्ोबि मरिनय्ात
धनािेश िेणय्ात आले. तय्ामधय्े एका लाभाथ््ी
कुटुंबाला २२ कोटी इतकी नुकसानभिपाई

िेणय्ात आली. ति अगिी ऑगसट्-सपट्ेब्िमधय्े
झालेलय्ा वय्विािांतील लाभाथ््ीनािी
मोबिलय्ाचे वाटप किणय्ात आले. मात््,
उिलेलय्ा ५५ लाभारय्ा्ा प्ैकी सिा जणांनाच
आतापय््ात भिपाईचे धनािेश रमळू शकले
आिेत.

यासंिभा्णत पनवेलचे प््ांतारधकािी ित्ू्
नवले यांचय्ाकडे रवचािणा केली असता,
‘सवण् खातेधािकांचे नुकसानभिपाईचे
धनािेश तयाि आिेत व तय्ांना भिपाई घेऊन
जाणय्ास सां रगतले आिे. मात््, वैयसक्तक
वािात अनेक खातेधािक असलय्ाने
तय्ांचय्ासािी जािीि नोटीस प््र््कया िाबवली
आिे,’ असे उत््ि तय्ांनी रिले. यासंिभा्णतील
अरधक मारिती व आकडेवािी रवचािली
असता, ‘आज (सोमवािी) गुरन्ानक

जयंतीरनरमत्् सुट््ी असलय्ाने िी मारिती उद््ा
िेता येईल,’ असेिी तय्ांनी सप्ष्् केले.
शासनाचे भूसंपािन प््र््कयेतील सवण् रनयम
पाळूनच िे वय्विाि पाििशण्कपद््तीने पाि
पडले आिेत. रनवाडा जािीि झालय्ावि
कोणतय्ािी खातेधािकाचे नाव चढरवणय्ात
आले नािी, याचा पुनरच्््ाििी नवले यांनी
केला. मुंबई अिमिाबाि िसत्य्ाचय्ा
भूसंपािनात सथ्ारनकांना डावलून बािेिील
वय्कत्ीन्ा जरमनीचा मोबिला अिा केलय्ाची
तक््ाि नोि् झालय्ाचे समजले आिे. या
संिभा्णत प््ांत अरधकाऱय्ांकडून वस्ु्सस्थतीची
मारिती घेऊन याबाबत कोणावििी अनय्ाय
झाला असलय्ास याप््किणाची चौकशी झाली
पारिजे. तसेच िोरी अरधकाऱय्ांवि कािवाई
झाली पारिजे.

फाईवंह संटार : 
सव्चछ् मुंबईसाठी

महापाललकेचा आटालपटा
मुबंई : मिापारलकेन ेगलेय्ा वर््ी सव्चछ्तसेािी

पायाभूत सुरवधा, मारिती-रशक््ण-संवाि अंतग्णत
उपक््म, क््मता बांधणी असे काम केले आिे.
परिणामी घिोघिी कचिा संकलन, कचिा
वग््ीकिण, कचिा रनमा्णण किणा-या संसथ्ांतफ्े्
कच-याची जागेवि रवलि्ेवाट, पल्ासस्टक बंिी,
कच-यावि शास््््ोकत् पद््तीने रवलि्ेवाट असे
बिल रिसून आले. परिणामी आता सव्चछ् भाित
अरभयान अंतगण्त असलेली उर््िष्े् साधय्
किणय्ासािी मिापारलका आटारपटा कित आिे.

मुंबई मिापारलकेने कचिामुकत् तािांरकत
शिि मधय् ेमुबंईला पचंतािारंकत (५ सट्ाि) सािी
नागरिकांचे आक््ेप व अरभप््ाय मागरवले आिेत.
१४ रडसेब्ि रकंवा तय्ापूव््ी िे कळरवणय्ात यावे,
असे आवािन केले आिे. सव्चछ्तेची चांगली
पातळी गािणय्ासािी केद्््ान ेकचिामकु�्त तािांरकत
शििचे रनकर ििरवले आिेत. शििांना
प््गरतशील सुधािणांसि सव्चछ्तेचय्ा ७ सट्ािचे
धय्ये गािता यतेील, अशा प््कािे ि ेरनकर आिते.
ििमय्ान, िगणिािीमुक�्त मुंबईसािी नागरिकांनी
आक्े्प अथवा सूचना असल�्यास त�्यांनी १४
रडसेब्ि २०२० िोजी रकंवा तय्ापूव््ी कळवाव�्यात,
असे आवािन मिापारलकेने केले आिे.
शौचालयाची योग�्य ती सस्थती आरण� िेखभाल
िऊेन िगणिािीमकु�्तचे ध�्यये गािता यतेील, अशा
प््कािचे िे रनकर आिेत.

‘नतसऱ्रा डोळ्रा’कडे डोळेझाक

ननतीन नांदगावकर रांच्रा नावावर दीड
लाख र्परे उकळणाऱ्रा दोघांना अटक

कार्यक््म स्वर्पानुसार उपस्सितांची
संख्रामर्ायदा हवी-उच्् न्रारालर 

अपघातानंतर
दुचाकीस्वाराचे पलायन
िाणे : मोटािसायकलचय्ा

धडकेत पायी िस््ा ओलांडणािे
आजोबा शंकि चंद््ा रसंग (६८)
िे गंभीि जखमी झालय्ाची घटना
एसजीएस कंपनीसमोिील िोड
क््मांक १६ येथे २६ नोवि्ेब्ि
िोजी िात््ी ७ वाजणय्ाचय्ा
सुमािास घडली. याप््किणी
अज््ात मोटािसायकल
सव्ािारवरद््् श््ीनगि पोलीस
िाणय्ात िरववािी गुनि्ा िाखल
किणय्ात आला आिे. वागळे
इसट्ेट, रशवशकत्ीनगि येथील
पाईपलाईन जवळ िािणािे
शेखि रसंग यांचे आजोबा शंकि
रसंग िे वागळे इसटे्ट िोड

क््मांक १६ िा िस््ा २६
नोवि्ेब्ि िोजी सायंकाळी ७
वाजणय्ाचय्ा सुमािास ओलांडत
िोते. तय्ाचवेळी भिघाव वेगाने
आलेलय्ा एका अज््ात
िुचाकीसव्ािाने तय्ांना धडक
रिली. या अपघातामधय्े तय्ांचय्ा
उजवय्ा पायाचय्ा घुटनय्ाजवळ
फॅ््कच्ि झाले. तसेच कमिेचय्ा
डावय्ा बाजूला माि लागून ते
गंभीि जखमी झाले.
अपघातानंति मोटािसायकल
सव्ािाने शंकि रसंग यांना
उपचािासािी रग्ण्ालयात
िाखल न किता रतथून पलायन
केले. 

मुंबई :  किोनाचय्ा पाश्््वभूमीवि
लगन्सोिळे आरण अंतय्संसक्ािात रकती
लोकांनी सिभागी वि्ावे याबाबत घालून
रिलेली संखय्ामया्णिा िी अनय् काय्णक््मांसािी
सिसकट लाग ूकेली जाऊ शकत नािी. उलट
कायण्क््म सव्रप्, कायण्क््मसथ्ळाची क््मता
लक््ात घेऊन तय्ानुसाि लोकांना छोटय़ा-
मोिय़ा कायण्क््मांत सिभागी िोणय्ास
पिवानगी िेणे योगय् िोईल, असे उच््
नय्ायालयाने सप्ष्् केले.

लगन्समािंभ आरण अंतय्संसक्ािाप््माणेच
अनय् छोटय़ा व मोिय़ा काय्णकमांत सिभागी
िोणाऱय्ांसािीची संखय्ामया्णिा रनर््ित
किावी, अशी मागणी यारचकेद््ािे किणय्ात
आली िोती. तय्ाविील सुनावणीचय्ा वेळी

नय्ायमूत््ी सुनील शुके्् आरण नय्ायमूत््ी
अरवनाश घािोटे यांचय्ा खंडपीिाने या िोनि्ी
कायण्क््मांचा रनयम अनय् कायण्क््मांना
सिसकट लागू किता येऊ शकत नसलय्ाचे

सप्ष्् केले. किोनाचय्ा पाश्््वभूमीवि
लगन्समािंभांत ५०, ति अंतय्संसक्ािात २०
वय्कत्ी सिभागी िोणय्ास पिवानगी आिे.

सिकािचय्ा अरधसूचनांमधय्े मोिय़ा
सावण्जरनक कायण्क््माची वय्ाखय्ा वा तय्ात
सिभागी िोणाऱय्ा वय्कत्ीच्ी कमाल संखय्ा
नमिू नािी.   अरधसचूनते कवेळ लगन्सोिळे
आरण अंतय्संसक्ािाबाबत नमूि असून तय्ात
रकती वय्कत्ी सिभािी िोऊ शकतात याची
मया्णिा रनर््ित केली आिे.  या िोनि्ी
कायण्क््मांचे सव्रप् वेगळे आिे. तय्ामुळे
तय्ांची मया्णिा  ती अनय् मोिय़ा
काय्णक््मांसािी लागू िोऊ शकत नािी, असे
आमि्ाला वाटत असलय्ाचे नय्ायालयाने
मि्टले आिे.

ठाणय्ातील ननमम् ेसीसीटीवह्ी कमॅरेे
बंदच; महापानलका प्श्ासनाच ेदुल्लक््

िाणे : मिापारलका क्े्त््ातील िसत्य्ाविील
गुनि्ेगािीला पायबंि बसावा तसेच शििातील
कायिा-सुवय्वसथ्ेवि लक्् िािावे, या उि्े्शातून
प््शासनान ेकािी वरा्ाप्वू््ी मोिा गाजावाजा कित
शििात १४०० सीसीटीवि्ी कॅमेि ेबसरवल ेआिते.
शििातील मित्््वाचय्ा िसत्य्ांवि बसरवणय्ात
आलेले ि ेकमॅिे ेसाततय्ान ेबंि पडत असलय्ाचा
आिोप िोत असतानाच आता िाण ेशििातील ५०
टक्े्, ति मंुब््ा, रिवा परिसिातील शंभि टक्े्
कॅमेिे बंि असलय्ाचा आिोप िाष््््वािीने केला
आि.े तय्ामळु ेिी योजना पनुि्ा वािाचय्ा भोवऱय्ात
सापडणय्ाबिोबिच शििाचय्ा सुिक्े्चा प््शन्
ऐिणीवि आला आिे. गुनि्ेगािीला आळा
बसणय्ासािी आरण गुनि्ेगाि लवकिात लवकि

सापडणय्ासािी शििात सीसीटीवि्ी बसवणय्ात
आले. सीसीटीवि्ीन्ा ‘रतसिा डोळा’ समजल ेजाते.
िाणे शििातील मित्््वाचय्ा िसत्य्ांवि प््भाग
सुधािणा रनधीतून १२००, वायफाय योजनेतून
१०० अस ेएकूण १३०० कमेॅि ेबसरवणय्ात आले
आिेत. तसेच मिापारलका प््शासनाने यापूव््ी

शििात शंभि कॅमेिे बसरवले आिेत. यारशवाय,
तीनश ेत ेचािश ेकॅमेि ेआणखी बसरवणय्ात यणेाि
िोते. या कॅमेऱय्ांमुळे शििातील कायिा व
सवुय्वसथ्वेि लक्् िवेण ेपोरलसांना शकय् िोणाि
असून तय्ाचबिोबि सोनसाखळी चोिी आरण
िसत्य्ाविील गनुि्गेािीला आळा बसले, असा िावा
पारलका प््शासनाने केला िोता. मात््, गलेय्ा कािी
वरा्ाप्ासनू कॅमिे ेबिं पडत असलय्ान ेिी योजना
वािाचय्ा भोवऱय्ात सापडत आिे. शििातील
सीसीटीवि्ी कमॅिे ेबिं असलय्ाची बाब गलेय्ा वर््ी
सव्णसाधािण सभते उघडकीस आली िोती. नौपाडा
पोरलसानंी एका गुनह्य़्ाचय्ा तपासासािी सीसीटीवि्ी
कॅमेऱय्ातील रचत््ीकिण रमळरवणय्ासािी
मिापारलकेचय्ा रवद्ु्त रवभागाकडे पत््वय्विाि
केला िोता. तय्ा वळेसे चिई, िरिरनवास सक्कल,
ब््ाह््ण सोसायटी, िगडी शाळा सकक्ल, चिई,
गोखले िोड, अरिलय्ाबाई िोळकि मैिान, मूस

चौक, प््भाग क््माकं १९, २०, २१ यथेील कॅमिेे
बंि असलय्ाचे समोि आले िोते. िी बाब
सवण्साधािण सभेत उघड झालय्ानंति
नगिसवेकानंी प््शासनाला धािवेि धिल ेिोत.े असे
असतानाच वर्णभिानतंि िाणे शििातील ५० टक््,े
ति मुंब््ा परिसिातील शंभि टक्े् कॅमेिे बंि
असलय्ाची बाब समोि आली आि.े

बदं कमॅऱेय्ापं्क्रणी राष््््वादीचे आंदोलन
िाणे शििातील ५० टकक्य्ांपेक््ा अरधक ति

मुंब््ा-कौसा आरण रिवय्ातील १०० टक्े्
सीसीटीवि्ी कॅमेिे बंि आिेत. या संिभा्णत
िामपाचय्ा रवद्ु्त रवभागाशी संपकक् साधूनिी
कायण्वािी िोत नसलय्ाचा आिोप मुंबय्््ातील
िाष््््वािीचे नगिसेवक अश््फ (शानू) पिाण
यांनी केला आिे. तय्ांनी सोमवािी सीसीटीवि्ी
लावललेय्ा खाबंांवि चढून रतथे एक फलक लावून
अनोख ेआिंोलन केले. 

मुबंई : रशवसनेचेे नतेे रनतीन नािंगावकि यांचय्ा
नावावि िीड लाख रप्ये उकळणाऱय्ा िोघांना
अंधेिी पूवण् एमआयडीसी पोरलसांनी अटक केली
आिे. यातील सूिज रनकम या आिोपीस
सातािामधून, ति िोरित कांबळे याला मुंबतूनच
अटक केली गेली आिे. एका बांधकाम
वय्ावसारयकाने घेतलेले पैसे रमळवून िेतो, असे
सागंनू ि ेपसै ेघणेय्ात आले असलय्ाच ेतक््ाििािाने
पोरलसांना सांरगतल ेआि.े नालासोपािा या रिकाणी
रवकी रसर््िकी नावाचा बाधंकाम वय्ावसारयक आि.े
तय्ाचय्ाकडनू घि घणेय्ासािी तक््ाििाि सिंीप यांनी
तय्ाला १८ लाख रप्ये रिले िोते. मात््, पैसे
घतेलय्ानंति रबलड्ि रसर््िकी यानंी संिीप यांना घि
रिल ेनवि्त,े मि्णनू सिंीप यानंी रनतीन नािंगावकि
यांचय्ाकडे मित मारगतली िोती. रवशेर मि्णजे
यासािी तय्ानंी रनतीन नांिगावकि याचंय्ा फसेबकु
फनॅ पजेवि आपला नबंििी रिला िोता. आिोपीन्ी

फेसबुक फॅन पेजवरन्
संिीप यांचा नंबि घेऊन
तय्ांचय्ाशी संपकक् साधला.
यानंति आपण रनतीन
नांिगावकि यांचय्ा
काया्णलयातून बोलत
असलय्ाच ेसारंगतले गलेे व
तुमि्ाला मित कर ् पण

यासािी कािी पसै ेद््ाव ेलागतील, असे सागंणय्ात
आले.बोलणय्ावि रवश््ास िवेनू सिंीप यानंी तय्ांना
िीड लाख रप्य ेपािवले. मात््, यानतंि आिोपीन्ी
फोन बंि केला. संिीप यांना आपली फसवणूक
झालय्ाचे समजताच तय्ांनी पोरलसांत धाव घेतली.
अंधेिी पूवण् एमआयडीसी पोलीस िाणय्ात
आिोपीर्विोधात तक््ाि िाखल केली. यानंति
पोरलसानंी तपासाची चके्् रफिवून िोनि्ी आिोपीन्ा
वगेवेगळय्ा रिकाणावरन् अटक केली.

िाणे : िोकडिरित वय्विाि
किणय्ाचे आवािन केद्््
शासनाकडून गेलय्ा कािी
वरा्ाप्ासून साततय्ाने केले जात
असले तिी, तय्ास मात्् िवा तसा
प््रतसाि रमळत नसलय्ाचे रचत््
िोते. मात््, किोनाकाळात
नागरिकांनी िोकडिरित वय्विाि
किणय्ावि भि रिला असून
मिापारलकेचय्ा रतजोिीत
आतापय््ात जमा झालेलय्ा
मालमत््ा किापैकी ३१ टक््े कि
ऑनलाइनद््ािे जमा झाला आिे.
गेलय्ा वर््ी ऑनलाइनद््ािे
किभिणा किणय्ाचे प््माण १६
टकक्य़्ांचय्ा आसपास िोते.

िाणे शििातील किोनाचा
प््ािुभा्णव आटोकय्ात
आणणय्ाबिोबिच मिापारलका
प््शासनाने किवसुलीवि गेलय्ा
कािी मरिनय्ांपासून भि रिला
आिे. िाणे शििातील ५ लाख २
िजाि कििातय्ांना मिापारलकेने
मालमत््ा किाची िेयके रिली
आिेत. तय्ापैकी २ लाख २६

िजाि कििातय्ांनी ३२२ कोटी
रप्यांचा कि जमा केला आिे.
मागील वर््ी याच कालावधीत
३५० कोटीच्ी वसुली झाली िोती.
किोनाचा काळ असतानािी तय्ात
वाढ झालय्ाचे रिसून येत आिे.
मिापारलकेने प््भाग सरमती
तसेच मुखय्ालयात मालमत््ा कि
भिणय्ाची सरुवधा उपलबध् करन्
रिली आिे. यारशवाय, डीजी
िाणे अ�ॅप आरण मिापारलकेचय्ा
संकेतसथ्ळाद््ािे ऑनलॉइन कि
भिणय्ाची सरुवधा उपलबध् करन्
रिली आिे.

ऑनलाइन करभरण्यावर
ठाणेकरांचा भर

महापाहलकचेयंा हतजोरीत ऑनलाइनदंंारे
३१ टकंं ेमहसलू जमा

शहरातील नागहरकानंी मातं ंकरोनाचयंा भीतीपोटी पाहलका कायांालयामंधयं ेजाऊन कर
भरणयंाऐवजी ऑनलाइन कर भरणा करणयंावर भर हदला आह.े महापाहलकचेयंा हतजोरीत
आतापयंंतं ३२२ कोटी रपंयाचंा महसलू जमा झाला असनू तयंापकैी ९७ कोटी ६२ लाखाचंा
कर ऑनलाइनदंंार ेभरला आह.े समुार े९० हजार करदातयंानंी ऑनलाइनदंंार ेकर भरला
असनू ऑनलाइन करभरणा करणयंाच ेपंमंाण ३१ टकंं ेआह.े गलेयंावरंंी ऑनलाइनदंंारे
करभरणा करणयंाच ेपंमंाण १६ टकंं ेहोत.े तयंामळु ेऑनलाइन करभरणा करणयंाच ेपंमंाण
यदंा दपुटीन ेवाढलयंाच ेहचतं ंआह.े सपंणूंा ठाण ेशहरात ९० हजार नागहरकानंी ऑनलाइन
मालमतंंा कर भरला असनू तयंामधयं ेनौपाडा, कोपरी आहण वतंाकनगर पहरसरातील
करदातयंाचंी सखंयंा सवांाहधक आह.े वतंाकनगर पंभंाग सहमती कंंतेंंात १८.९२ टकंं ेतर
नौपाडा- कोपरी पंभंाग सहमती कंंतेंंात १६.९० टकंं ेकरदातयंानंी ऑनलाइनदंंार ेकर भरला
आह.े याहशवाय २१ सकंलन केदंंंावर एटीएम, डहेबट, केंहंडट काडंादंंारहेी मालमतंंा कर
भरणयंाची सहुवधा उपलबधं करनं दणेयंात आली होती. 

मुंबई : कोिोना संक््मण
आरण बाधंकाम वय्ावसारयकांचय्ा
रबकट आरथ्णक परिसस्थतीमुळे
िखडलेलय्ा प््कलप्ांना केद्््
सिकािने सप्ेशल रवंडो फाँि
अफोड्े्बल अँणड् रमड  इनकम
िाऊरसंग फंडातून (सव्ामी)
अथण्सिायय् िेणय्ास सुरव्ात
केली आिे. १३६ प््कलप्ांना कज्ण
मंजूि झाले असून तय्ापैकी ३६
रिकाणी कज्ण रवतिणाची प््र््कया
पूणण् झाली आिे. तय्ामुळे सुमािे
८७ िजाि िखडलेलय्ा घिांचे
बांधकाम सुर ्झाले असून तय्ात
गुंतवणूक किणा-यांना मोिा
रिलासा रमळणाि आिे.मधय्म
आकािाचय्ा आरण पिवडणा-या
घिाचंय्ा प््कलप्ांमधय् ेजि आरथ्णक
अडचणी रनमा्णण झालय्ा असतील
ति तय्ा ििू किणय्ासािी नोवि्ेब्ि,
२०१९ मधय्े केद््् सिकािने

सव्ामी फंड उभािणय्ास मानय्ता
रिली िोती. कोिोना संकट
काळात िा रनधी अंरतम टपप्य्ात
िखडलेलय्ा कािी प््कलप्ांसािी
वििान ििला आिे. परिलय्ा
टपप्य्ात रकमान २५ िजाि कोटी
रप्यांचे अथ्णसिायय् मंजूि िोईल
अशी अपेक््ा आिे. तय्ापैकी
सुमािे १३ िजाि कोटी रप्यांचय्ा
अथण्सिायय्ाला मंजूिी िेणय्ात
आली आिे. अथण्सिायय्ासािी
३५० पेक््ा जास्् प््कलप्ांचे अज्ण
सिकािकडे िाखल झाले आिेत.
मंजूिी रमळालेलय्ांपैकी ३६
प््कलप्ांसािी प््तय्क्् रनधी
उपलबध् झाला असनू तय्ांच ेकाम
सुर ् झालय्ाची मारिती िाती
आली आिे. सवा्णरधक प््कलप्
मिािाष््््ात आिते. मुबंईतील चाि
आरण िाणे पुणय्ातील प््तये्की
एक प््कलप्ाचा समावेश आिे.

रखडलेलय्ा ८७ हजार
घरांचय्ा बांधकामाला चालना

बोरिवली येथील सीसीआय प््कलप्ाचे काम गेलय्ा अनेक
मरिनय्ापंासून िखडल ेअसनू िवालरिल झाललेय्ा गंुतवणकुिािाचंय्ा
तक््ािी आरण पितावय्ाची मागणी किणा-या यारचका मिािेिाकडे
िाखल िोत आिेत. या प््कलप्ाचे सुमािे ९५ टक््े काम पूण्ण झाले
असून केद््् सिकािचय्ा अथण्सिायय्ामुळे िखडलेले उवण्रित काम
येतय्ा कािी मरिनय्ांत पूण्ण िोईल अशी अपेक््ा आिे. याच धत््ीवि
अनय् प््कलप्सुधि्ा माग््ी लागतील आरण रतथे गुंतवणूक किणा-या
कुटुंबांचे िक््ाचय्ा घिाचे सव्पन् साकाि िोईल अशी आशा वय्कत्
केली जात आिे. 

उपऱ्यांसाठी घाई,
आदिवासी्साठी दिरंगाई

मोबदला वाटपातही दुजाभाव : महहनाभरात केवळ सहा आहदवासींना धनादेश
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ठाणेकरांच्या हक््ाचे ९६
कोटी तत्कालीन पाललका

आयुक्तांनी बुडवले
मनसेचा आरोप

ठाण े: शहरातील मोकय्ाची तबब्ल ७५ हजार
३९० चौ. मी. जागा मेट््ो ठेकेदाराचय्ा घशात
फुकट घालणार�्या ठाणे महापाललकेचे ततक्ाललन
आयुकत् संजीव जयसव्ाल यांची एसीबीमाफफ्त
चौकशी करणय्ाची मागणी मनसेकडून करणय्ात
आली आहे. या जागेचे ९६ कोटी रप्यांचय्ा
भाड््ापोटी दमडीही हा ठेकेदार पाललका
प््शासनाला तीन वरा्ाप्ासून देत नसून मेट््ो
चारचय्ा कामासाठी ही जागा तय्ाला प््शासनाने
आंदणच लदली आहे. तय्ामुळे या प््करणातील
आलथ्िक वय्वह्ारावर संशयाची सुई दाखवत
लाचलुचपत प््लतबंधक लवभागाने तय्ाची लनषप्क््
चौकशी करणय्ाची मागणी मनसेने केली आहे.

वडाळा - ठाणे - कासारवडवली या मेट््ो
चारचय्ा  प््कलप्ासाठी ठाणय्ाचे ततक्ालीन
आयुकत् संजीव जयसव्ाल यांनी  महापाललकेचय्ा
मालकीची 75 हजार 360 चौ.मी. जागा सबंलंधत
ठेकेदाराला लवनामूलय् लदली होती. यालठकाणी
ठेकेदाराला लेबर कॅमप्, आर.एम.्सी. पल्ॉट,
कासट्ीग् याड्ि आदी वापरासाठी जागा कोणतेही
शुलक् न आकारता देणय्ात आली. या जागेचय्ा
वापराबद््ल पाललका प््शासनाला चांगले उतप्नन्
लमळू शकले असते परंतु  ततक्ालीन आयुकत्
जयसव्ाल यांनी कोणतय्ा हेतूने मोफत जागा

मीरा भाईदंर महापालिकेने
नैसलगंिक खाडंंांना ठरविे नािे 

मीरारोड - मीरा भाईद्र
महापाललकेने नैसलग्िक खाडयांना
आलण खाडी पात्् पलरसरास   चक््
नाले ठरवून काँक््ीटचे पक्े् नाले
बांधकाम करणय्ासाठी
एमसीझेडएमए कडे मंजुऱय्ा
लमळवणय्ाचा घाट घातला आह े. तर
एमसीझेडएमए  आलण कांदळवन
सेलने देखील खाड््ाना नाले
ठरवत अटीशत््ीव्र प््ाथलमक
परवानगय्ा लदलय्ा आहेत . तय्ामुळे
पया्िवरणाचे रक््णकत्े्च
पया्िवरणाचय्ा मळुावर उठलय्ान ेह््ा
सवा्ान्ा लनललंबत करन् गनुह् ेदाखल
करणय्ाची मागणी वनशकत्ीचे
सटॅ्ललन दयानंद यांनी केली आहे .  

मीरा भाईद्र महापाललकेतील
अलधकारी , लोकप््लतलनधी ,
ठेकदेार आदीव्र पया्िवरणाचा ऱह्ास
केलय्ाचे अनेक गुनह्े शहरातील
लवलवध पोलीस ठाणय्ात दाखल
आहेत . तर अनेक तक््ारी गुनह्े

दाखल होणय्ासाठी प््ललंबत आहते .
तस ेअसनू दखेील महापाललका मात््
पया्िवरणाचा ऱह्ास करणय्ात
आघाडीवर आहे . 

महापाललकेन ेशहरातील मलमतू््
व सांडपाणी बेकायदेशीरपणे थेट
खाडी आलण कांदळवनात सोडलेले
असताना प््दूरण लनयंत््ण
महामंडळाचे अलधकारी आधीच
पाललकचेय्ा ह््ा जलप््दरूणास अभय
देत आले आहेत . खाडी व खाडी

पात््ात कांदळवणाची तोड करन्
मोठ््ा प््माणात बेकायदेशीर भरीव
करन् अनलधकृत बांधकामे उभी
रहात आहेत . तय्ावर कोणतीच
यंत््णा कारवाईस तयार नाही . तर
पाललकेवणे खाड््ाना चक्् नाले
ठरवून तय्ासाठी कांदळवन सेल
आलण एमसीझेडए माफफ्त नाले
बांधकामासाठी मंजुऱय्ा सुद््ा
लमळवणय्ाचा प््कार चालवला
आहे. 

पाललकेने उत््न नका ते पाली
पय््ातची नैसलग्िक नवीखाडी लह
चक्् नाला मह्णून नमूद केली
आहे . वास््लवक सदर खाडी लह
समुद््ाला लमळणारी असून या
लठकाणी खाडीपात््ात दाट
कांदळवन आहे . ह््ा खाडी पात््ात
पाललकेने बेकायदेशीर सांडपाणी
सोडले असून पाललकेचय्ा
आशीवा्िदाने येथे कांदळवन तोडून
भराव व बांधकामे झाली आहेत .
खाडी चा नाला सांगून या लठकाणी
काँक््ीटचय्ा लभंती उभारन् पक््ा
नाला करणय्ाचा प््स््ाव पाललकेने
एमसीझेडएमए कडे लदला आहे . 

मीरारोडचय्ा कनलकया येथील
संत थॉमस शाळा ते खाडी पय््ातचा
नाला पाललकेने मंजुरीसाठी
एमसीझेडएमए कडे लदला होता .
वास््लवक ह््ा लठकाणी पूव््ीपासून
कांदळवन होते आलण ते नष््
केलय्ा प््करणी गुनह्े दाखल आहेत. 

पालिका रुगुणाियाची दुरवसुथा

कलय्ाणमधील रक्क्मणीबाई
रग्ण्ालयातील कंत््ाटी कामगार
संघटनेची मुखय्मंत्््यांकडे तक््ार

कलय्ाण : कलय्ाण-डोल्बवली
महापाललकेचय्ा रक्क्मणीबाई
रग्ण्ालयाचय्ा वास्ू्ची दुरवसथ्ा
झाली आहे. रग्ण् उपचार घेत
असलेलय्ा खोलय्ांमधील छताचा
लगलावा जलमनीवर कोसळत
आहे. पावसाचे पाणी लझरपलय्ाने
अनेक लठकाणी लभंती ् ओलय्ा
झालय्ा आहेत. या सवा्िचा त््ास
रग्ण्, पलरचालरका, वैद््कीय
अलधकाऱय्ांना होत आहे.
याप््करणी लक्् घालणय्ाची
मागणी कतं््ाटी कामगार संघटनचेे
अधय्क्् कोणाकफ् देसाई यांनी
मुखय्मंत््ी उद््व ठाकरे
यांचय्ाकडे केली आहे. दरमय्ान,
करोनाकाळात यंत््णा वय्स््
असलय्ाने रग्ण्ालय दुरस्््ीचे

काम थांबले होते. मात््, आता हे
काम पुनह्ा सुर ्झाले आहे, असा
दावा रग्ण्ालय प््शासनाने केला
आहे.

रक्क्मणीबाई रग्ण्ालय
पलरसरात असव्चछ्ता असते.
पावसाचय्ा पाणय्ामुळे
रग्ण्ालयातील अनेक खोलय्ांचय्ा
छतांना ओलावा आला असून
तय्ामुळे पल्ॅसट्र अचानकपणे
जलमनीवर पडत आह.े हा लगलावा
रग्ण्ाचय्ा अंगावर पडून तय्ांना
इजा होणय्ाची भीती आहे. तसेच
या छताचा तकुडा अगंावर पडेल,
अशी भीती डॉकट्र आलण
पलरचालरका यांनी वय्कत् केली
आहे.पाललकेचा अथि्संकलप्
२१०० कोटीच्ा असताना
प््शासनाला रक्क्मणीबाई
रग्ण्ालय सुसज्् करता आलेले
नाही. 

ces. GHe efveyebOekeÀ menkeÀejer mebmLee, cegbyeF& (HejmesJee) ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo. ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e efke´À[e cebefoj efyeu[eRie, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb.26, Je[eUe, cegbyeF& - 400031.

peenerj veesìerme

efo ®eWyetj veeieefjkeÀ menkeÀejer yeBkeÀ efue. ... Depe&oej

1 uee cepeuee, ne@ìsue Heue&, Sce.[er.Sme. ceeie&,

®eWyetj, cegbyeF& - 400071.

Devegke´ÀceebkeÀ 1 les 5 .... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee peeye osCeej ³eebvee veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej

yeBkesÀves ceneje<ì̂ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es keÀuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee

efceUCes meeþer oeKeue kesÀuesu³ee  Depee&meesyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer DeeHeCeebme

GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jenle vemeu³eeves

lemes®e DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj veesìermeerÜejs DeeHeCeebme SkeÀ

MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle Demegve efoveebkeÀ 16.12.2020 jespeer ogHeejer 2.00 Jeepelee

DeeHeCe mJeleëJejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer

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

³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue ³ee®eer DeeHeCe veeWo I³eeJeer.

peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer KeeueerueHéceeCes ë-

1 TATO RAGHO JALVI 17.08.20 1448 1,99,428.86 1 16.12.20

DNYANOBA VITHOBA WAGHOLE /20 2

ANSAR MOHAMMAD SHAIKH 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

2 SUNILKUMAR SHYAMDHAR UPADHYAY 17.08.20 1449 1,56,770.20 1 16.12.20

AKSHAY ASHOK AUTI /20 2

VIJAY RAMBRIJ SINGH 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

3 SHIVMOHAN RAMASHANKAR OJHA 17.08.20 1450 1,82,729.95 1 16.12.20

SHRIVASTAV KAILASH PURUSHOTTAMLAL /20 2

AHMED BAIG ABDUL SATTAR BAIG 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

4 RAJENDRA SHANTARAM KORGAONKAR 17.08.20 1451 1,19,334.61 1 16.12.20

NANDA BHIMRAO GAIKWAD /20 2

CLAFY PETER JESINTO 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

5 JAYANTILAL PURSHOTTAM BHANUSHALI 17.08.20 1452 2,20,374.05 1 16.12.20

CHHAYA ASHOK MANE /20 2

MADHUKAR DAMU SHINDE 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 27/11/2020 jespeer ceePes mener Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen

efoueer Deens.
mener/-

(megefveue yevemees[s)

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee,

ceneje<ì ̂Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee)

efMekeÌkeÀe

Heg{erue
megveeJeCeer
efoveebkeÀ

De.
kéÀ. peeye osCeeN³ee®es veeJe

peeye
osCeej
kéÀceebkeÀ

oeJee
jkeÌkeÀce
©He³es

oeJee
kéÀceebkeÀ

Depe&
oeKeue
efoveebkeÀ

ces. GHe efveyebOekeÀ menkeÀejer mebmLee, cegbyeF& (HejmesJee) ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo. ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e efke´À[e cebefoj efyeu[eRie, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb.26, Je[eUe, cegbyeF& - 400031.

peenerj veesìerme

efo ®eWyetj veeieefjkeÀ menkeÀejer yeBkeÀ efue. ... Depe&oej

1 uee cepeuee, ne@ìsue Heue&, Sce.[er.Sme. ceeie&,

®eWyetj, cegbyeF& - 400071.

Devegke´ÀceebkeÀ 1 les 5 .... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee peeye osCeej ³eebvee veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej

yeBkesÀves ceneje<ì̂ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es keÀuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee

efceUCes meeþer oeKeue kesÀuesu³ee  Depee&meesyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer DeeHeCeebme

GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jenle vemeu³eeves

lemes®e DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj veesìermeerÜejs DeeHeCeebme SkeÀ

MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle Demegve efoveebkeÀ 16.12.2020 jespeer ogHeejer 2.00 Jeepelee

DeeHeCe mJeleëJejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer

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

³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue ³ee®eer DeeHeCe veeWo I³eeJeer.

peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer KeeueerueHéceeCes ë-

1 MUNAF ALI MURAD 17.08.20 1453 2,30,150.00 1 16.12.20

MAHUVAWALA ABOOBAKAR MOHD JAFAR /20 2

SHAIKH MAINUDDIN FAREED 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

2 SHAHAZADI MOHAMMED HAROON SHAIKH 17.08.20 1454 1,52,965.30 1 16.12.20

KAMLESH MOHAN GUPTA /20 2

MOHAMMED HUSSAIN GULAM 3

HUSSAIN SHAIKH

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

3 AJAY DAMODAR SHARMA 17.08.20 1455 1,71,707.75 1 16.12.20

SAROJ ASHOKKUMAR KALLU /20 2

BHUVANESH KRISHNA MORE 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

4 AARTI JAGDISH SHETE 17.08.20 1456 84,748.50 1 16.12.20

JAYPRAKASH RAJNATH YADAV /20 2

LALBAHADUR RAMCHANDRA MAURYA 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

5 ARUNKUMAR SURAJPRASAD YADAV 17.08.20 1457 1,28,241.79 1 16.12.20

MEHBOOB BABU KHAN /20 2

SUNIL PANDIT LOKHANDE 3

M/S. SHARMA AUTO 4

(PROP. KIRAN K. SHARMA)

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 27/11/2020 jespeer ceePes mener Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen

efoueer Deens.
mener/-

(megefveue yevemees[s)

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee,

ceneje<ì̂ Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee)

efMekeÌkeÀe

Heg{erue
megveeJeCeer
efoveebkeÀ

De.
kéÀ. peeye osCeeN³ee®es veeJe

peeye
osCeej
kéÀceebkeÀ

oeJee
jkeÌkeÀce
©He³es

oeJee
kéÀceebkeÀ

Depe&
oeKeue
efoveebkeÀ

meeJe&peefvekeÀ v³eeme veeWoCeer keÀe³ee&ue³e,
ye=nvcegbyeF& efJeYeeie, cegbyeF&

Oecee&oe³e Dee³egkeÌle YeJeve, 2je cepeuee, 83,
[e@. De@veer yesPebì jes[, JejUer, cegbyeF&-400018.

®eewkeÀMeer®eer peenerj veesìerme
Depe& kéÀ. - ACC/X/1129/2020
meeJe&peefvekeÀ v³eemee®es veebJe - Golden Heart
Charitable Trust   yeeyele
Mr. Mohd Faizan Abdul Gaffar Qureshi -

Depe&oej
meJe& mebyebefOele ueeskeÀebme ³ee peenerj veesìermeerves keÀUefJeC³eele ³esles
keÀer, mene³³ekeÀ Oecee&oe³e Dee³egkeÌle, ye=nvcegbyeF& efJeYeeie cegbyeF& ns
Jej veceto kesÀuesu³ee Depe& ³eemebyebOeer ceneje<ì^ meeJe&peefvekeÀ
efJeMJemle J³eJemLee DeefOeefve³ece, 1950 ®es keÀuece 19 DevJe³es
Keeueerue cegÐeebJej ®eewkeÀMeer keÀjCeej Deensleë-
1) Jej veceto kesÀuesuee v³eeme DeefmlelJeele Deens keÀe³e? DeeefCe
meoj®ee v³eeme meeJe&peefvekeÀ mJejÀHee®ee Deens keÀe³e?
2) Keeueer efveefo&<ì kesÀuesueer efceUkeÀle meoj v³eemee®³ee ceeuekeÀer®eer
Deens keÀe³e?
(De) pebiece efceUkeÀle ë (JeCe&ve) jÀ. 1000/-
       (SkeÀ npeej ©He³es HeÀkeÌle)
(ye) mLeeJej efceUkeÀleë (JeCe&ve) efvejbkeÀ
meoj®³ee ®eewkeÀMeer HékeÀjCeeceO³es keÀesCeeme keÀener njkeÀle I³eeJe³ee®eer
Demesue Deiej HegjeJee osCes®ee Demesue l³eebveer l³eeb®eer uesKeer
kewÀefHeÀ³ele ner veesìerme HéefmeOo Peeu³ee leejKesHeemetve leerme efoJemeeb®es
Deele ³ee keÀe³ee&ue³ee®es Jejerue HeÊ³eeJej efceUsue DeMee jerleerves
HeeþJeeJeer. l³eeveblej Deeuesu³ee kewÀefHeÀ³eleer®ee efJe®eej kesÀuee peeCeej
veener. lemes®e Jejerue cegoleerle kewÀefHeÀ³ele ve Deeu³eeme keÀesCeeme
keÀener meebieeJe³ee®es veener Demes mecepetve ®eewkeÀMeer Hegjer kesÀueer
peeF&ue Je Depee&®es efvekeÀeueeyeeyele ³eesi³e les DeeosMe efoues
peeleerue.
ner veesìerme ceePes menerefveMeer Je cee. Oecee&oe³e Dee³egkeÌle,
ceneje<ì^ jep³e, ceg byeF& ³eeb®es efMekeÌke Ì³eeefveMeer Deepe
efoveebkeÀ 27/11/2020 jespeer efoueer. mener/-

DeOeer#ekeÀ (v³ee³e MeeKee)
meeJe&peefvekeÀ v³eeme veeWoCeer keÀe³ee&ue³e,

ye=nvcegbyeF& efJeYeeie, cegbyeF&
efMekeÌkeÀe

ठाणेकरांच्या हक््ाचे ९६
कोटी तत्कालीन पाललका
आयुक्तांनी बुडवले

ठाणे : शहरातील
मोकय्ाची तबब्ल ७५
हजार ३९० चौ. मी.
जागा मेट््ो ठेकेदाराचय्ा
घशात फुकट घालणार�्या
ठाणे महापाललकेचे
ततक्ाललन आयुकत्
संजीव जयसव्ाल यांची
एसीबीमाफ्फत चौकशी
करणय्ाची मागणी
मनसेकडून करणय्ात
आली आहे. या जागेचे
९६ कोटी रप्याचंय्ा
भाड््ापोटी दमडीही हा
ठकेदेार पाललका
प््शासनाला तीन
वरा्ाप्ासनू दते नसनू
मटे््ो चारचय्ा कामासाठी
ही जागा तय्ाला
प््शासनान ेआदंणच
लदली आह.े तय्ामळु ेया
प््करणातील आलथ्िक
वय्वह्ारावर सशंयाची
सईु दाखवत लाचलचुपत
प््लतबधंक लवभागाने
तय्ाची लनषप्क्् चौकशी
करणय्ाची मागणी
मनसने ेकलेी आहे.



भारतीय छातुु सेना-आजचे शिकुुण
नॅशनल कॅडेट कॉप्स्य (राष््््ीय छात्् सेना)

हकंवा एनसीसी ही जगातील सव्ायत मोठी
गणवेशी युवक संघटना असून गेल्या हद. 22
नोव्हे्बर रोजी या संघटनेने आपला 72 वा
वधा्यपनहदन साजरा कलेा. या उत्सवाचय्ा काही
आठवडय़्ांपूव््ी केरळ उच्् न्यायालयाच्या
एका महत्््वपूण्य हनवाडय़्ाने एनसीसीच्या
कायदा तरतुदीत एक मोठा बदल कर्न
पारंपहरकतेला एक सकारात्मक दृह््षकोन
हदला. ‘एनसीसीमध्ये ि््वेश घेण्याचा
कायदेशीर हक्् हलंगरेदामुळे नाकारता
येणार नाही’ अशी नो्द करत केरळ उच््
न्यायालयाने सव्य पंहथयांना एक हदलासा
हदला आहे. हतर्अनंतपुरममधील
महाहवद््ालयात हशक््ण घेणाऱया एका
तृहतयपंथी हवद््ार्य्ायने आपल्याला
एनसीसीमधील ि््वेश नाकारल्याच्या
मुद््य़्ावर्न न्यायालयाचे दरवाजे
ठोठावले होते. याहचकाकत्य्ायने आपण
‘स््््ी’ हकंवा ‘पुर्र’ पैकी एक हलंग
अशी ओळख ि््वेश नो्दणीपत््ात न
हदल्यामुळे एनसीसी युहनटमधून हतला
वगळण्यास हवरोध करण्यासाठी
न्यायालयात याहचका दाखल केली
होती. वरील याहचकेत एनसीसी
अहधहनयम कायदा 1948 मधील
कलम 6 व रारतीय सहंवधानमधील
पहरच्छेद 14, 15 व 21 मधील
कलमांचा रंग करणाऱया
एनसीसीच्या ि््वेश नाकारण्याच्या
मताला गैरवाजवी व बेकायदेशीर
ठरवत न्यायालयाने तृहतयपंहथयांना
एनसीसीमधील ि््वेशाला मान्यता
हदली आहे. एनसीसीकडे फक्त ‘स््््ी’
व ‘परुर्’ अशा दोन ि्क्ारचय्ा युहनट््
असून तृहतयपंथी हवद््ाथ््ी दोघांपैकी
एका ि््कारात मोडत नसल्यामुळे अज्य
स्वीकारला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे
आपल्या हनण्ययात रेदराव,
गैरवाजवीपणा हकंवा राज्यघटनेचे
उल्लंघन ठरत नाही, असे एनसीसीचे
म्हणणे न्यायालयाने ग््ाहय़् धरले नाही.

औपचाहरक हशक््ण ि््ह् ्ियेत
मूल्यवध्यन करण्यात एनसीसीने हदलेले
योगदान नाकारले जाऊ शकत नाही, असे
थोर काय्य एनसीसीकडून आजवर झालेले
आहे. स्वातंत्््योत््र काळातील रारतात
हवद््ार्य्ा्ंच्या शारीहरक व मानहसक
पातळीवरील अहरवृद््ी व बहुहवध
हवकासामध्ये एनसीसीने ि््दीघ्य व ठोस अशी
रूहमका बजावली आहे. एनसीसी आज
उच््हशक््णातील अहतहरक्त ह््ियाकल्पाचा
(एस्क्स्ट््ा कहरक्मयुलर) राग असून
हवद््ार्य्ां्ची हशकण्याची क््मता, शारीहरक
सामर्य्य वाढहवण्यात व मानहसक दुब्यलता
घालहवण्यात महत्््वाची मदत करत आले आह.े
आपल्या हनयहमत हशक््णादरम्यान इतर व
वगेळय़्ा क््त््ेाचा अनरुव समृद्् करण्यात आपले
रावी आयुष्य आत्महवश््ासबद््, व्यावहाहरक व
हशस्ब्द्् करणय्ासाठी ररपरू वाव दते.े आपल्या
देशातील एनसीसीची कल्पना साल 1917
मधील. तत्कालीन संरक््ण कायद््ाची व्याप्ती
स्पष्् करताना सैन्य दलातील कमतरता दूर
करण्याच्या उद््ेशाने हवद््ापीठ कॉप्स्यची (दल
हकंवा उपहवराग या अथ्ायने) स्थापना करण्यात
आली. 1920 साली देशात ि््ांत कायद््ाला मंजुरी

हमळाल्यानंतर ‘युहनव्ह्यहसटी कॉप्स्य’ची जागा
‘युहनव्ह्यहसटी टेहनंग कॉप्स्य’ने घेतली. 1942 साली या
हवरागाचे नाव पुन्हा बदलत ‘हवद््ाथ््ी अहधकारी
ि््हशक््ण हवराग’ असे झाले व पुढे 1946 साली पं.
नेहर् आहण एच. एन. कंुजर् यांच्या अध्यक््तेखाली
एका सहमतीची स्थापना केली. देशातील तर्णाईला
रारताचे चागंले नागहरक बनहवणय्ासाठी ि्ह्शक््ण आहण
ि््ेरणा देणारी संस्था स्थापन कर्न हवद््ाथ््ीदशेत हे
हशक््ण समांतर औपचाहरक हशक््णाबरोबरच देणे हा
यामागील उद््ेश होता. हवद््मान एनसीसी 16 जुलै
1948 साली एनसीसी कायदा 1948 च्या मंजुरीनंतर
संरक््ण मंत््ालयाच्या अमलाखाली स्थापन झाली.
1949 मध्ये एनसीसीमध्ये ‘मुली्साठी’ हवराग सुर्
झाला. आधी सैन्य, मग वायु व नंतर नौदल शाखा
1950 साली जोडल्यानंतर एनसीसीला ‘ह््तसेवा’ अशी
ि््हतमा ि््ाप्त झाली. नेहरं्च्या इच्छेनुसार त्याचवरी
एनसीसीच्या अभ्यासि््मात सामुदाहयक हवकास,
समाजसेवा इत्यादी उपि््मांची समाहवष््ता करण्यात
आली. हवद््ार्या्ंच्य्ा औपचाहरक हशक््णाबरोबरच तय्ानंा
सामाहजक बांधीलकी, जबाबदारी व राष््््हन÷ नागहरक
बनहवणय्ात हवद्म्ान एनसीसी उपयकुत् अस ेकाय्य करत
असून संपूण्य देशररात हायस्कूल, महाहवद््ालये आहण
हवद््ापीठांमधून कॅडेट ररती करते. या ि््वेशात जात-
पात, धम्य हकंवा स््् ्ाr-पुर्र असा रेद कधीच केला
गलेलेा नाही. साधारण 8 त े13 वर्य वयोगटातील शालये
हवद््ार्य्ां्ना व 36 वय वर्ायपय््ंतच्या महाहवद््ालयीन
हवद््ारय्ा्ं्ना एनसीसीमध्ये ि्व्शे हदला जातो. तरण्ामंधय्े
धम्यहनरपेक््तेची रावना जागृत करण्यासाठी
एनसीसीमधील तीन वरा्यचय्ा हशक््ण काळात व माणसू,
समुदाय व हनसग्य यामधील आंतर-हनर्यरता संबंध
हशकहवण्यावर जोर हदला जातो. युवा सशक्तीकरणात
वचनबद्् असलेल्या एनसीसीची सुर्वात अवघ्या 20
हजार कॅडट््ेपासनू होऊन आज दशेररातनू 14.5 लक््
हवद््ाथ््ीसंख्या जोडणाऱया या संघटनेचे काय्य देशातील
716 पैकी 600 हजल्हय़्ांमधील 16,300 शैक््हणक
संस्थांमध्ये छात्् सेनेचे काय्य पसरले आहे. छात्् सेना
ि््हशक््ण महाहवद््ालयीन स््रावरील सव्य हवद््ार्य्ां्ना
अहनवाय्य केले जावे, या ि््कारचे मत देशाचे माजी
राष््््पती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी व्यक्त
केले होते. वास््हवक 1953 च्या दरम्यान सव्य
महाहवद््ालयीन हवद््ार्य्ा्ंसाठी छात््सेना ि््हशक््ण
सक्तीचे होते. 1968 साली ही सक्ती सौम्य कर्न
छात््सेनेमधील ि््वेश स्वेच्छा तत्््वावर केला गेला.
सक्तीच्या छात्् सेना हशक््णाचा उपयोग रारताला
1962, 1965 व 1971 च्या युद््ादरम्यानच्या काळात
झाला. साल 1965 मध्ये छात्् सेनेतील हवद््ाथ््ी व
ि््हशह््कत हशक््कांनी आपल्या सैन्यबळाच्या युद््ातील
काय्ायत महत्््वाची मदत पुरहवली. आपल्या हवस््ीण्य
अशा देशात मोठय़्ा ि््माणात हनरपेक्् सेवा करण्यासाठी
राष्््ि्््हेरत नागरी मनषुय्बळाची आवशय्कता लक््ात घतेा
व ि््ामुख्याने सीमा व हकनारी रागात एनसीसीचे काय्य
वाढहवण्यासाठी महत्््वाकांक््ी योजना गेल्या 15 ऑगस्ट
2020 च्या रारणात पंति््धान नरे्द्् मोदी यांनी
देशासमोर मांडली आहे. सैन्य, नौदल व हवाई दल या
हतन्ही ि््ांतांमधील एकूण एक लक्् अहतहरक्त छात्् सेना
सामर्य्य वाढहवण्यासाठी हनयोजनबद्् काय्य सुर् आहे.
यात ि््ामुख्याने सीमावत््ी हजल्हे व सागरी हकनारी
राज्यांमधून छात््सेनेच्या हवाई व नौदल तुकडय़्ा
उरारण्याचा दृढ संकल्प पंति््धानांनी केला आहे. मोठी
हवस््ार योजना व उच्् न्यायालयाने आदेशाद््ारे
हनह््ित केलेलय्ा ि्व्शे मापदडंामंधील महत््व्ाचा बदल
येत्या काळात अहधकाहधक तर्णांना सशस्््् सैन्यात
सामील होण्यास नक््ीच ि््वृत्् करतील. आपल्या
औपचाहरक हशक््णाबरोबरीनेच हवद््ार्य्ां्ना हनर््ेद,
हन:स्वाथ््ी व राष््््ि््ेमाच्या व््ताची क्याप्ती खोलवर
वाढहवण्यासाठी एनसीसीची गरज तीव््तेने रासेल.

लोकसरा हनवडणुकीत युतीसाठी ‘मातोश््ी’ वर
गेलेले राजपचे तत्कालीन अध्यक्् अहमत शहा
हवधानसरा हनवडणुकीनंतर हशवसेनेशी चच्ाय
करण्यासाठी मुंबईत का आले नाहीत हा ि््श्न आजही
राजप काय्यकत्य्ां्ना सतावत आहे.

गेल्या आठवडय़्ात मुख्यमंत््ी उद््व ठाकरे यांच्या
नेतफत्वाखालील सरकारला एक वर्य पूण्य झाले. ठाकरे
यांनी 28 नोव्हे्बर 2019 रोजी हशवाजी पाक्कच्या
मैदानावर मोठय़्ा संख्येने जमलेल्या जनसमुदायाच्या
साक््ीने मुख्यमंह््तपदाची शपथ घेतली. ठाकरे्च्या
शपथहवधीच्या पाच हदवस आधी म्हणजे 23 नोव्हे्बर
2019 रोजी दव्ेेद् ्फडणवीस यानंी राजरवनात दसुऱयादंा
मुख्यमंह््तपदाची शपथ घेऊन मोठा राजकीय रूकंप
घडवून आणला होता. फडणवीस यांनी पहाटे शपथ
घेतली. मात््, त्यांना हदवसाउजेडी पायउतार व्हावे
लागले. हवधानसरा हनवडणूक पार पडल्यानंतर पाच
हदवसात दोन सरकारच ेशपथहवधी ही पहहलीच राजकीय
घटना असावी. यापैकी फडणवीस सरकारच्या
शपथहवधीत अनेक राजकीय रहस्ये दडलेली आहेत.
वर्यररातरही या रहस्यांवरील गूढतेचा पडदा दूर झालेला
नाही. हवधानसरेची हनवडणूक राजपशी युती कर्न
लढणारी हशवसेना हनकालानंतर राजप दूर का गेली?
2019 च्या लोकसरा हनवडणुकीत हशवसेनेने राजपशी
युती करावी म्हणून ‘मातोश््ी’ वर गेलेले राजपचे
तत्कालीन अध्यक्् अहमत शहा हनवडणूक हनकालानंतर
हशवसेनेशी चच्ाय करण्यासाठी मंुबईत का आले नाहीत?
उद््व ठाकरे यांना लहान राऊ मानणारे राजपचे सव्ायत
शष्कतशाली नेते पंति््धान नरे्द्् मोदी यांनी ठाकरे्ची
समजूत काढून त्यांना राजी का केले नाही?
महाराष््््ासारखे महत्््वाचे राज्य राजपच्या हातून जात
असताना मोदी-शहा जाणीवपूव्यक हनह््िय राहहले का?
फडणवीस यांना हदल्लीतून मदत का झाली नाही?
अहजत पवारांसोबतच्या हातहमळवणीला शरद पवारांचा
पाहठंबा हमळणार नाही हे ठाऊक असतानाही फडणवीस
यांनी आपले राजकीय हसे का कर्न घेतले, अशा
अनेक राजकीय ि््श्नांची उत््रे अजूनही गुलदस्त्यात
आहेत.

गेल्या वर््ी घडलेल्या सत््ानाटय़्ाला गेल्या पाच
वर्ायत घडलेल्या राजकारणाची हकनार होती हे स्पष््
झाले आहे. 2014 ची हवधानसरा हनवडणूक हशवसेना
आहण राजपने एकमेकांच्या हवरोधात लढवली होती.
तरीही सरकार ष्सथर ठेवण्यासाठी देव्ेद्् फडणवीस यांनी
हशवसेनेला सत््ेत सहरागी कर्न घेतले. तथाहप,
हशवसेना सत््ेत असून नसल्यासारखीच होती. सत््ेचा
वापर कर्न फडणवीस यांनी दोन्ही काँगेसि््माणे
हशवसेनेचेही राजकीय खच््ीकरण चालवले होते.
त्यामुळे संतापलेल्या ठाकरे यांनी युतीत हशवसेना
सडल्याचे आहण यापुढे युती न करता स्वबळावर
हनवडणूक लढहवण्याचे हवधान केले होते. मात््,
लोकसरा हनवडणुकीआधी अहमत शहा यांनी
‘मातोश््ी’ला रेट हदली आहण हशवसेनेने रूहमका
बदलली. लोकसरा हनवडणुकीआधीच दोन्ही पक््ात
हवधानसरेनंतर राज्यातील सत््ेची वाटणी समसमान
होईल अस ेठरल.े तय्ाची घोरणा सयंकुत् पत्क्ार पहररदते
झाली आहण पुन्हा दोन्ही पक्् एकत्् आले. हवधानसरेला
105 जागा हजंकून राजप मोठा पक्् ठरला असला तरी
आपल्याहशवाय राजप सरकार स्थापन कर्च शकत
नाही हे स्पष्् झाल्यानंतर उद््व ठाकरे यांनी राजपला
सत््ेच्या समसमान वाटपाची आठवण कर्न हदली.
हशवसेनेच्यादृष््ीने यात मुख्यमंह््तपदही होते. मात््,

फडणवीस यांनी अहमत शहांच्या हवाल्याने
हशवसेनेला मुख्यमंह््तपदाचे कोणतेही वचन
हदले नसल्याचे सांहगतले आहण येथूनच
राजकीय नाटय़्ाला सुर्वात झाली. हशवसेना-
राजपमध्ये मुख्यमंह््तपदावर्न हबनसल्याचे
स्पष्् झाल्यानंतर राष््् ्वादीचे महत्््व वाढले.
राजकीय चाली खेळण्यात माहीर असलेल्या
पवारांनी या बेबनावाचा अचूक फायदा उचलला.
एका बाजूला हशवसेना आहण काँगेस तर दुसऱया
बाजूला राजपशी चच्ाय सुर् ठेवली. मोदी-शहा
यांचा उद््व यांच्यापेक््ा शरद पवारांवर अहधक
हवश््ास होता. हशवसेनेला धडा हशकवण्यासाठी
राष््््वादीच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याला
मोदी-शहांची पसंती होती. हदल्लीत तशा बैठका
झाल्याचे सांगण्यात येते. मात््, शेवटच्या क््णी
पवारांनी मोदी्ना राजपसोबत सरकार स्थापन
करण्यास असमथ्यता दश्यवल्याची माहहती आहे.
राजपला नकार कळहवल्यानंतर पवारांनी तीन पक््ांची
मोट बांधायला घेतली. तीन पक््ांची आघाडी दृष््पथात
आली. 22 नोव्हे्बरच्या वरळीच्या नेहर् से्टरला रात््ी
हशवसनेा, काँगसे आहण राष्््व्ादीचय्ा नेत्याच्ंया बठैकीत
आघाडीचे नतेफतव् उद््व ठाकरे यांनी कराव ेअस ेठरले.
हा हनण्यय झाल्यानंतर पुढे सरकार स्थापन करण्याची
औपचाहरकता बाकी होती. त्याच रात््ी अहजत पवारांनी
बंड केले. या बंडाने आघाडीच्या स्वप्नाला सुर्ंग
लागला. अहजत पवार यांनी राष््््वादीच्या पाहठंब्याचे
पत्् फडणवीस यांना हदले. पत्् हातात पडल्यानंतर
हदल्लीतून काही तासात राष््््पती राजवट उठहवण्यात
आली. त्यापाठोपाठ पहाटे तीन वा. मुख्य सहचवांच्या
काय्ायलयात शपथहवधीची तयारी सुर् झाली.
मध्यरात््ी अहधकाऱयांना फोन कर्न राजरवनावर
उपष्सथत राहण्याचे आदेश देण्यात आले. 23
नोव्हे्बरच्या पहाटे फडणवीस-अहजत पवार यांचा
शपथहवधी पार पडला. त्या हदवशी वत्यमानपत््ाची
हेडलाईन उद््व ठाकरे मुख्यमंत््ी होणार अशी
होती. मात््, सकाळी टीवह्ीचय्ा पडद््ावर फडणवीस
मुख्यमंह््तपदाची शपथ घेताना हदसले. अहजत
पवाराचंय्ा बंडाची कल्पना शरद पवारानंा होती की
नव्हती, हे अजून समोर आलेले नाही. मात््,
अहजतदादांच्या बंडाची बातमी हमळताच
राष््््वादीचा पह््िम महाराष््् ्ातील बडा नेता
‘हसल्व्हर ओक’वर धडकला. पवारांनी तपशील
जाणून घेतला आहण त्यानंतर अहजत पवारांच्या
बंडाची माहहती उद््व ठाकरे यांना फोन कर्न
हदली. सुह््िया सुळे यांनी पवारांच्या नावे ष्ववट
कर्न या सरकारला पाहठंबा नसल्याचे जाहीर
केले. त्याचवेळी दुपारी संयुक्त पत््कार पहररद
बोलावण्याचा हनण्यय झाला. पत््कार
पहररदेपय््ंत अहजत पवारांसोबत गेलेले अनेक
आमदार पुन्हा स्वगफही परतले होते.
पहरणामी फडणवीस सरकार अल्पजीवी
ठरले. आज वर्यररानंतरही महाराष््््ाच्या
राजकारणात ठाकरे यांच्या शपथहवधीपेक््ा
फडणवीस-पवार यांच्या पहाटेच्या
शपथहवधीची जास् ्चचा्य रगंत.े त्यामुळ े24
ऑक्टोबर ते 28 नोव्हे्बर 2019 या
दरम्यान घडलेल्या सत््ा नाटय़्ातील
वास््व जोपय््ंत समोर येत नाही तोपय््ंत
शपथहवधीमागील राजकीय रहस्य कायम
राहणार आहे.

वर्षाभरषनंतरही
रषजकीय गूढ कषयम !

४ मंबई, २ डिसे्बर २०२०द ग्लोबल टाइम्स 

संरादकीय
दर्पण

तंदुरसुुु आये 
स्वयसंवेकाचंय्ा लक्ण्ाचं ेमूल्यमापन करन्च जर औरध/लस

यांची पहरणामकारकता तपासली जाते; तर चेन्नईतील युवकाच्या
आरोपाचा अव्हेर इतका तातडीने का?

करोनाच्या कटकटी्नी लोक इतके कावलेले आहण कंटाळलेले
आहेत की या हवराणूस रोखणारी लस उद््ाच बाजारात आली तर
ती खरेदी करण्यासाठी रांगा लागतील. काही वर्ां्पूव््ी महाराष््््ास
ग््ासणाऱय्ा ‘सव्ाइन फ्लू’ या तुलनने ेकमी त््ासदायक आजारावरील
कहथत उपचार असणाऱ्या औरधासाठीही आपल्याकडे रांगा
लागल्या होत्या. त्यावेळी त्या औरधाची पहरणामकारकता हकती
याचे अद््यावत ज््ान रांगा लावणाऱ्यांना होते असे म्हणता येणार
नाही. त्याचि््माणे आताही करोनावर इतक्या लशी बाजारात
यणेय्ासाठी रागेंत असताना तय्ातील नक््ी कोणती, हकती उपयक्ुत
याची साद््तं माहहती नागहरकानंा असलेच याची हमी नाही. यामागे
जसे नागहरकांचे घायकुतीला येणे आहे तसेच त्यातून हनम्ायण
झालेली अंधश््द््ादेखील आहे. म्हणूनच नागहरकांच्या या
असहायतेची जाणीव आहण त्या बाबतची संवेदनशीलता
करोनावरील लस हनहम्यतीत गुतंललेय्ा सबंंहधतानंी दाखवायला हवी.
‘सीरम इन्ष्सटटय़ूट ऑफ इंहडया’ या लसहनह्मयतीतील अग््गण्य
कंपनीने ही खबरदारी घेतली, असे म्हणता येईल काय?

हा ि््शन् पडणय्ाच ेकारण मह्णज ेया कपंनीचय्ा सरंावय् करोना-
लस चाचणीतील सहरागी स्वयंसेवकांवर कंपनीने गुदरलेला १००
कोटी नकुसानररपाईचा दावा. सदर सव्यसंवेक चेन्नई पहरसरातील
असून ‘सीरम’च्या लशीचा आपल्यावर दुष्पहरणाम झाला, असे
त्याचे म्हणणे आहे. चाहळशीतील या स्वयंसेवकाने स्वखुशीने ही
लस टोचून घेतल्यावर त्यास सुर्वातीस काही झाले नाही. परंतु
दहा हदवसानंी तय्ास वांतय्ा झालय्ा आहण आकलनक्म्तेवरही मोठा
पहरणाम झाल्याचे आढळले. यामुळे त्याच्या हनण्ययक््मतेवरही
पहरणाम झाला असून सुसंबद््पणे एखादा मुद््ा मांडण्याची त्याची
क््मता घटल्याचे त्याच्या कुटुंबीयातफ््े रारतीय वैद््क पहररद ते
‘सीरम’कंपनी अशा सव्ायच्या हनदश्यनास आणून देण्यात आले.
आपल्यावर लशीचा दुष्पहरणाम झाल्याचे ‘सीरम’ला कळवण्यात
आले होते, परंतु त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही, असे त्याचे
मह्णण.े तय्ामळु ेसदर सव्यसंवेकान ेकंपनीवर पाच कोटी रप्याचंय्ा
नकुसानररपाईचा दावा ठोकला. आपलय्ा ति््ारीची कपंनीन ेयोगय्
ती दखल घेऊन सखोल चौकशी होईपय््ंत लशीच्या चाचण्या
थांबवायला हव्या होत्या अशी त्याची मागणी. ती मान्य न झाल्याने
त्यांनी कंपनीकडून नुकसानररपाईची मागणी केली.

या मदु्य़्ावर कपंनीन ेसदर स्वयसंवेकाशी हकती सपंक्क साधला
आहण त्याच्या ति््ारीची हकती सखोल खातरजमा केली हे
कळावयास माग्य नाही. परंतु हदसते ते असे की कंपनीने
ति््ारदाराचा दावा फेटाळला. ते एकवेळ ठीक. पण उलट
त्याच्याकडूनच १०० कोटी र्पयांची नुकसानररपाई सीरम
कंपनीस हवी आहे. सदर स्वयंसेवक हा दावा पैसे उकळण्यासाठी
करीत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे. लशी वा औरधे यांच्या
चाचण्यांतील सहरागी्च्या मनात त्याबाबत एक उदात्् हेतू असतो.
तसेच; सव्य ि््ह््िया जाणण्याइतके ते सुजाण, सुहशह््कत असतात.
त्यांच्यावर पैशाच्या हव्यासाचा आरोप ठेवणे अन्यायकारक ठरेल.
सीरम कंपनीने ते केले. या संदर्ायत रारतीय वैद््क पहररदेतील
तज्ज््ांसह अनेकांनी कंपनीच्या या कृतीबद््ल नाराजी व्यक्त केली
ह ेयोग्यच. वास्ह्वक कपंनीसमोर मोठ ेआवह्ान आह.े ते पलेणय्ास
ती सक््म आहे, यात शंका नाही. परंतु म्हणून या अत्यंत
महत्््वाच्या आहण गंुतागंुतीच्या आजारावरील संराव्य लशीच्या
पहरणामकारकतेहवरयी एखाद््ाने ि््श्न उपष्सथत केल्यास तो
झटकून टाकण्याचे काही कारण नाही. पाि््ात्््य देशांत अशा
लशी्हवरयी एखाद््ाने जरी काही संशय/ शंका/ ि््श्न उपष्सथत
केल्यास त्याची तातडीने दखल घेऊन तीबाबत व्यापक पातळीवर
सशंोधन कले ेजात.े हते ूहा की सरंावय् लस वा औरध ह ेसपंण्ूयपणे
हनदरेर आहण हनध््ोक व्हावे. त्यामुळे ‘सीरम’ने ति््ारदारास
मोडीत काढण्याऐवजी वा त्याच्या हेतंूबाबत ि््श्न हनम्ायण
करण्याऐवजी त्याची अहधक गंरीरपणे दखल घेणे आवश्यक होते.
‘सीरम’ म्हणते त्या ि््माणे संबंहधत व्यक्तीच्या वैद््कीय समस्या
आहण त्याने घेतलेली लस यांचा कदाहचत संबंध नसेलही. पण ते
अहधक व्यापकपणे आहण शास््््ीयदृष््य़ा आयोहजत चाचण्या वा
परीक््णांतून हसद्् झाले असते तर अहधक ि््रावी ठरले असते.
त्याची गरज होती.

याचे कारण असे की आपल्या लशीस तातडीने मान्यता
हमळावी म्हणून आपण अज्य करणार असल्याचे ‘सीरम’चे मुख्य
काय्यकारी अहधकारी आदर पूनावाला यांनी याआधीच जाहीर केले
आहे. आपत्कालीन पहरष्सथती हाताळण्यासाठी असे केले जाते.
कोणतेही औरध वा लस यास अहधकृत मान्यता देण्यासाठी ज्या
काही हनयम/शत््ी आहण ि््ह््िया असतात त्यांना अशा वेळी फाटा
हदला जातो. करोना-कालीन आजारांत सध्या लोकह््िय असलेल्या
‘रेमडेहसहवर’ या औरधास अमेहरकेचे अध्यक्् डोनाल्ड ट््म्प यांनी
या अहधकारांत मान्यता हदली. त्या आधी या औरधाची चाचणी
अवघ्या काही र्ग्णांवर घेतली गेल्याचे वृत्् त्यावेळी बरेच चह्चयले
गेले. करोनावर ‘रेमडेहसहवर’ हे जीवरक््क असल्याचे मानले
गेल्याने अशी आपत्कालीन मान्यता देणे योग्य असे समथ्यन
त्यावेळी करण्यात आले. तशाच पद््तीने दीघ्यकालीन ि््ह् ्िया
टाळून ‘सीरम’च्या लशीस बाजारात हवकण्याची मान्यता हदली
जावी असा कपंनीचा ि््यतन् आह.े तो योग्य असे मानल ेतरी तय्ातनू
चेन्नई-ष्सथत स्वयंसेवकाि््माणे ही लस घेणाऱ्या अन्यांच्या ति््ारी
येणारच नाहीत असे गृहीत धरणे धोक्याचे ठरेल. अशा काही
र्ग्णांनी त्यानंतर कंपनीकडे नुकसानररपाई माहगतल्यास ती कशी
अव्हेरणार? लशीच्या चाचण्या घेतल्या जात असताना त्यासाठी
तयार सव्यसंवेकाचंी वग्यवारी दोन गटांत कलेी जात.े तय्ातील एका
गटास खरे औरध हदले जाते तर दुसऱ्यास औरधाच्या नावाखाली
साधचे काही हनरप्द्व्ी (पल्ाहसबो) हदले जात.े ह ेसव्य सव्यंसवेक
आपणास खरे औरध हदले गेले आहे की प्लाहसबो या हवरयी पूण्य
अनहरज्् असतात. त्यानंतर या स्वयंसेवकांच्या लक््णांचे
मूल्यमापन कर्न औरध/लस यांची पहरणामकारकता तपासली
जाते. चेन्नई येथील स्वयंसेवकाने ज्या अथ््ी औरधांच्या
दुष्पहरणामांची ति््ार केली त्या अथ््ी तो प्लाहसबो गटात नसणार
हे उघड आहे. कंपनीतफ््ेही तसे सांगण्यात आलेले नाही. म्हणजेच
ही लस बाजारात आल्यावर ती टोचून घेणारेही प्लाहसबो गटातील
नसतील. अशावळेी सदर सव्यंसवेकाचय्ा ति््ारीची अहधक चौकस
शहाहनशा झाली असती तर संराव्य ग््ाहकांचा तीवरील हवश््ास
वाढण्यास मदत झाली असती.

त्याची गरज होती. याचे कारण देशाचे पंति््धान नरे्द्् मोदी
यांनीच लशी्बाबतच्या ि््श्नांची दखल घेतली होती. ‘‘हकती लशी
बाजारात यतेील, तय्ाचय्ा हकती मात््ा द््ावय्ा लागतील, हकमंत काय
असेल या ि््श्नांची उत््रे आपल्याकडे नाहीत. म्हणून संराव्य
लशी्बाबत जास््ीत जास्् शास््््ीय पातळीवर जनजागृती व्हायला
हवी. लशीच्या (बाजारात येण्याच्या) वेगापेक््ा र्ग्णांची सुरक््ा
जास्् महत्््वाची आहे,’’ अशा अथ्ायचे उद््ार पंति््धानांनी या
बैठकीत काढले होते. ही

रूहमका अत्यंत योग्य. याचे कारण बाजारपेठीय यशाच्या
अधीरतेमुळे सव्य धोक्यांकडे आवश्यक हततके  लक्् हदले गेले
नाही, असा आरोप होणय्ापके््ा उहशरा आली तरी हरकत नाही, पण
बाजारात आलेली लस संपूण्य हनध््ोकच असायला हवी. याबाबत
‘सबसे तेज’पेक््ा ‘देर आये, तंदुर्स्् आये,’ हा दृह््षकोन अहधक
हहतकारक ठरेल.

चोल राजघराण्यातील सम््ाट, मौय्य सम््ाट हे हहंदू राजे द््ष््े होते..
तय्ाचंय्ा काळात जागहतक वय्ापाराला नक््ीच मुक्त वाव होता. आपण
मात्,् करोनाकाळात एकीकड ेगहरबानंा थेट पसैा दणेय्ाऐवजी कंपनय्ानंा
तो देऊ केला आहण आता ‘आत्महनर्यर’ होण्याच्या नावाखाली
मुक्तव्यापारावर हनब््ंधांची रीती आहे.

काही हदवसापूंव््ी सरकारच ेमखुय् आहथ्यक सल्लागार डॉ. कृषण्मूत््ी
सुब््महणयन यांनी म्हटले होते की, ‘रारताच्या चालू खात्यात २०२०-
२१ मध्ये आहधक्य राहील. एह््िल ते जून २०२० या वर्ां्च्या पहहल्या
हतमाहीत चालू खात्यातील आहधक्य १९.८ अब्ज डॉलस्यचे होते, जरी
आपण नंतरच्या हतमाहीतील कामहगरी सध्या हवचारात घेतली नाही
तरी पहहल्या हतमाहीचा कल पाहता चालू खात्यावरील आहधक्य
जास््च असेल यात शंका नाही.’

चालू खात्यावरील हे आहधक्य हे अथ्यव्यवस्थेतील ‘अंडर हीहटंग’
(मंदावलेली अथ्यव्यवस्था) सारख्या चमत्काहरक आह्थयक ि््ह््ियेचा
राग असू शकतो. त्याचा अथ्य असा की, जेव्हा मागणी कोसळलेली
असते व कहथत ि््ोत्साहक आह्थयक योजना ज्या अगदी अयोग्य
पद््तीने लक्््य आखणाऱ्या व काहीशा तुटपुंज्या असतात आहण
सरकारला मागणी पुन्हा पूव्यपदावर आणता येत नाही तेव्हा असे
घडण्याची शक्यता असते. हनदान आजपय््ंत तरी, मागणी पूव्यपदावर
आणण्यात अपयशच आलेले हदसते.

मागणीचे एक वेगळे गहणत आपण मांडू शकतो. त्याचा मुख्य
घटक आहे औष्षणक ि््कल्पांवरील एकूण रार. ऊज्ायमंत्््यांच्या मते हा
ऊज्ाय रार २०२१-२२ मध्ये ५६.५ टक््े होईल. मग मागणीत वाढ
होत नसलेल्या या ष्सथतीतही हकरकोळ चलनवाढ ही ७.६१ टक््े,
तर अन्नपदाथ्ायची महागाई ११.०७ टक्क्यांपय््ंत गेली आहे. याचा
सगळा रार देशातील आधीच हपचलेल्या गहरबांच्या खांद््ावर पडत
आहे.

रोजगारांचे आव्हान
इतर सव्य क््ेत््ांतील आह्थयक झाकोळाला कृरी क््ेत््ात एक चंदेरी

हकनार जर्र आहे, २०२० मध्ये आपल्याकडे रब्बी हपकांचे उत्पादन
वाढले आहे. अन्नधान्य उत्पादन १४ कोटी ८० लाख टन होते, तर
आता २०२० मधील खरीप हंगामातील उत्पादनाचा अंदाज १४ कोटी
४० लाख टनांचा आहे. ट््ॅक्टरची हवि््ी या वर््ी अंदाजे ९ टक्क्यांनी
वाढली आह;े यातनू करृी के््त््ातील आहथ्यक हवकासाचा चढता आलेख
हदसनू यतेो. ग््ाहकोपयोगी वस््ूच्ंया जय्ा कंपनय्ा आहते तय्ाचंय्ा वस््ूनंा
ग््ामीण रागात शहरी रागापेक््ा जास्् मागणी आहे, असे उलटे हचत््
या वेळी हनम्ायण झाले आहे. असे असले तरी ग््ामीण रागातील
लोकांची वेतनवाढ हकंवा उत्पन्नवाढ कमी आहे.

हे सगळे संहमश्् हचत्् आहे. आह्थयक क््ेत््ात हहरवाईपेक््ा करडा
हकवंा धरुकट रंगच अहधक हदसतो आह.े या सगळय्ा षस्थतीचा हवचार
करताना आपण स्थूल आह्थयक घटकांच्या मूल्यमापनाचे हवकृतीकरण
कर्न चालणार नाही. सव्ायगीण हवचार केल्यास अथ्यव्यवस्था वाईट
अवस्थेत आहे. धोरणहनह््ितीत गो्धळल्यासारखी ष्सथती आहे.

आहथ्यक ष्सथतीचय्ा पनुरत््थानाबाबतच ेदाव ेअहतरहंजत आहते. आहथ्यक
वाढ दाखवणार ेखर ेघटक वेतन, रोजगार व उतप्न्न ह ेआहते तय्ाकडे
दुल्यक्् करता येणार नाही.

रारतीय अथ्यव्यवस्था हनरीक््ण क्ेद्् (सीएमआयई) या संस्थेच्या
मोजणीनुसार बेरोजगारीचा सध्याचा दर हा ६.६८ टक््े आहे
(सरकारकडे सध्या तरी वेतन, रोजगार, उत्पन्न याबाबतची माहहती
उपलब्ध नाही.) कामगारांच्या ि््त्यक्् सहरागावर्न आपण काही
अनमुाने काढ ूशकतो. कामगाराचंा सहराग हा केवळ ४१ टक्् ेआह.े
महहला कामगारांचा सहराग २५ टक्क्यांपय््ंत खाली आला आहे.
रोजगार हमळत असलेलय्ा १०० जणांत कवेळ ११ महहला आहते असा
त्याचा अथ्य, पण जर ११ जणांचे रोजगार गेले असतील तर त्यात चार
महहला आहेत असा वेगळा नकारात्मक अथ्यही यातून सामोरा येतो.
सप्ट्ेबर २०१९ ते सप्टे्बर २०२० या काळात ११-१२ दशलक्् लोक
कामगार बाजारपेठेतून बाहेर आहेत.

श््ीमंतांना झुकते माप
दशेाचय्ा आहथ्यक सल्लागारांनी अथ्यवय्वसथे्चय्ा ‘अडंर हीहटगं’चय्ा

आडून काही सकारात्मक अथ्य काढले असले तरी ते अथ्यव्यवस्थेच्या
‘ओव्हर हीहटंग’ इतकेच वाईट असते. जेव्हा ‘ओव्हर हीहटंग’ होते
तेव्हा चलनवाढ म्हणजे महागाई असते. व्याजदर मागणीअरावी
वाढलेले असतात. आस्थापनांना उत्पादन वाढवण्यासाठी ि््ोत्साहहत
कलेे जात असत.े जर बाजारपठेा सष्ुसथतीत असतील तर सधुारणात्मक
उपाययोजनांना उत््ेजन हदले जाते. नंतर मागणी व पुरवठा यातील
समतोल पुन्हा साधला जातो.

जेव्हा ‘अंडर हीहटंग’ होते तेव्हा आपण काय केले पाहहजे याची
चच्ाय आता मी करणार आहे. ‘अंडर हीहटंग’ हे एक नवे आव्हान
रारतापुढे आहे; ते पेलण्याची ताकद सध्याच्या सरकारमध्ये हदसत
नाही. याचे कारण काही कंपन्यांचे तुष््ीकरण सरकार करत आहे
त्यामुळे गहरबांना हदलासा हमळालेला नाही. याचे एक उदाहरण देतो ते
अस ेकी, कंपनय्ानंा सरकारन े१ लाख ४५ हजार कोटी्ची कर सवलत
हदली होती. कंपन्यांनी या वाचलेल्या पैशांची गुंतवणूक न करता
साठवणूक केली, तो पसैा गहरबांना मोफत हशधय्ासाठी (रशेन) हकवंा
थटे आहथ्यक मदतीसाठी दतेा आला असता. जर गहरबाचंय्ा हातात पसैा
आला असता तर त्यांची उपासमार झाली नसती. तीन महहन्यांच्या
काळात त्यांना अनेकदा उपासमारीची वेळ आली. जर थेट आह्थयक
मदत हमळाली असती तर त्यांनी त्यातून अन्न, दूध, औरधे व
जीवनावश्यक वस््ू, सेवा हवकत घेतल्या असत्या. त्याचा पहरणाम
म्हणून मागणी वाढली असती.

व्यापार उलाढाली कमी आहेत. चालू खात्यावर आहधक्य आहे,
रप्याचे मल्ूयवध्यन होत आह,े पण वरकरणी या गोष््ी हकरकोळ वाटत
असल्या तरी अथ्यव्यवस्थेस घातक आहेत. त्यात पहहला बळी
रोजगारांचा गेला आहे. अदृश्य अशा स्थूल आह्थयक घटकांचा पहरणाम
म्हणून देशातील रांडवलाची गुंतवणूक परदेशात होत आहे.
रारतासारख्या हवकसनशील देशाला आज रांडवलाची गरज आहे.

अशा अवस्थेत आपण हनय्ायत आयातीच्या तुलनेत वाढवली आहे,
तसेच रांडवलही परदेशात जात आहे. अमेहरकी उद््ोग आपल्या या
आह्थयक धोरणांना खदखदून हसत असतील व त्याची मजा लुटत
असतील यात शंका नाही.

आत्महनर्यरता की मनमानी?
आत्महनर्यरतेची कल्पना ज्यांनी पुढे आणली त्यांना त्याचे असे

पहरणाम अपेह््कत नसतील अशी मला आशा आहे. जर आत्महनर्यर
याचा अथ्य ‘स्वयंपूण्यता’ हा असेल तर त्याचे स्वागत कर् या. पण
जर आत्महनर्यर ही संकल्पना धोरण व अंमलबजावणी पातळीवर
बचावात्मकता हकवंा सकंहुचतपणा दाखवत असले. आतंरराष््््ीय मकुत्
व्यापाराला हवरोध करीत असेल. आयात कर वाढवत असेल, परवाना
व हनयंत््णराज परत आणणार असेल, अहनह््ित हनयम व कायदे
करणार असेल तर तो आत्महनर्यरतेचा नव्हे तर आत्मघाताचा माग्य
आह.े पतंि्ध्ान मोदी ह ेअमहेरकेचे अधय्क्् डोनाल्ड ट्म्प् यांचय्ा पढुची
पायरी गाठून असे काही करणार नाहीत अशी आशा आहे.

आपण एका हवहचत् ्जगात राहतो आहोत कारण कमय्हुनसट् चीनचे
अध्यक्् क््ी हजनहपंग हे मुक्त व्यापार, जागहतकीकरण यांचे गोडवे
गात आहेत. दुसरीकडे रांडवलवादी अमेहरकेचे अध्यक्् ट््म्प हे
व्यापार करारांची थट््ा कर्न ते मोडीत काढत आहेत. जागहतक
व्यापार संघटना, मुक्त व्यापार, हवामान बदल, पॅहरस हवामान करार
काहीच त्यांना नको आहे. यातून जग गो्धळलेल्या अवस्थेत हदसून
येते त्यात रचनाबद्् हकंवा हवचारांती काही केलेले हदसत नाही, अशी
दुरवस्था आहे. अनाकलनीय अशी दोन टोके  गाठलेली त्यात हदसून
येतात.

‘आह्थयक वाढीचा हहंदू दर’ या संकल्पनेबाबत अथ्यतज्ज्् ि््ा. राज
कृष्णा यानंी जी मत ेमाडंली होती त्यातनू बाहरे यण्ेयास रारताला तीस
वर््े लागली. चोल राजघराण्यातील सम््ाट, मौय्य सम््ाट हे हहंदू राजे
द््ष््े होते यात मला काहीही शंका वाटत नाही. त्यांनी रारताची
आह्थयक झेप चीन, इंडोनेहशया, रोम यांच्यापय््ंत नेली हेही खरे आहे.
त्यांनी बाह्् जगाकडे डोळे उघडे ठेवून पाहहले. ते खरे
जागहतकीकरणवादी होते. त्यांनी रारताचा जगातील सकल राष््््ीय
उत्पन्नातील वाटा २५ टक्क्यांपय््ंत नेला. पुढल्या काळात ि््हशह््कत
असे अथ्यतज्ज्् नव्हते तरी रारताने मुक्त व्यापार अंगीकारला, नवीन
बाजारपेठा पादाि््ांत केल्या. त्यामुळे रारतात रांडवली ओघ म्हणजे
संपत््ी वाढली. आपण त्या संपन्न वारशाकडे पाठ हफरवतो आहोत
असे म्हटले तर ते अयोग्य ठरणार नाही.

आपण सध्या जी आह्थयक धोरणे अवलंबली आहेत ती आपल्याला
कमी आह्थयक वाढीच्या काळाकडे नेणार आहेत.

‘ऑक्सफड्य इकॉनॉहमक्स’ने आपल्याला इशारा हदला आहे की,
रारतातील पुढील पाच वर््े ही कमी आह्थयक वाढीची असतील व हा
दर सरासरी ४.५ टक््े असेल. ही धोक्याची घंटा आहे यात शंका
नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत््ी आहेत.

आर्थिक वाटचाल पुढे नव्हे, मागे
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कोलह्ापूर : पंतप््धानांनी ऊसाचय्ा
एिआरपीप््माणे वपकांचा हमीभाि हा

कायदेशीरवरतय्ा बंधनकारक राहील,
असा सप्ष्् कायदा करािा ि

संतापलेलय्ा बवळराजाला शांत करािे.
तय्ािर येतय्ा दोन वदिसांमधय्े केद्््
सरकारने ठोस वनणस्य घेतला नाही तर
देशासह महाराष््््सुद््ा पेटलय्ावशिाय
राहणार नाही, असा इशारा माजी
खासदार राजू शेट््ी सरकारला वदला
आहे. सि्ावभमानीचे आजचे आंदोलन ही
झलक आह,े केद्््ाच ेअसेच धोरण रावहले
तर यापेक््ाही उग्् आंदोलन होईल, असा
इशाराही वदला.

वदलल्ीतील शेतकरी आंदोलनाला
पावठंबा देणय्ासाठी सि्ावभमानीने
मंगळिारी दुपारी वजलह्ावधकारी
काया्सलयािर मोचा्स काढलय्ानंतर
झालेलय्ा गोध्ळानंतर वनिासी
उपवजलह्ावधकारी भाऊसोा गलांिे
याचंय्ाकि ेवनिदेन देऊन पतंप््धानापंय््ात
भािना पोहोचिा, अशी विनंती केली.

अवमत शहा यांचा वनषेध
शेतकऱय्ांचय्ा भािना काय आहेत हे

समजून, विश््ासात घेऊन समजून
काढणे तर बाजलूाच रावहल ेआह,े उलट,
हे वशखांचे आंदोलन आहे,
खवलस््ानिाद््ांचे आंदोलन आहे, अशी
केद्््ीय गृहमंत््ी अवमत शहा यांनी
िकत्वय्े करन् शेतकरी आंदोलनाना
बदनाम केले आहे, याचा तीव्् शबद्ांत
वनषेध आहे, असे शेट््ी यांनी सांवगतले.

पोलिसांनी धरिी राजू शेट््ी
यांची कॉिर

सि्ावभमानी शेतकरी संघटनेचय्ा
मोचा्सत मोदीच्ा प््वतकातम्क पुतळा
जाळणय्ािरन् मंगळिारी दुपारी
वजलह्ावधकारी काया्सलयासमोर पोलीस
आवण शेतकर््यांमधय्े जोरदार झटापट
झाली. यात माजी खासदार राजू शेट््ी

यांना पोलीसांनी कॉलर धरन् खाली
पािलय्ाने एकच गोध्ळ उिाला.

सतंपत् झालेलय्ा शतेकर्य्ानंी मोदी ि
शहाचंय्ा नािान ेशखंधि्नी करत गवनमी
कावय्ाने आणलेलय्ा पुतळय्ाचे दहन
केले. झालय्ा प््कारािरन् संतापलेलय्ा
शेट््ी यांनीही मुदा्सबादचय्ा घोषणा देत
धिा वशकिलय्ावशिाय राहणार नाही
असा दम वदलय्ाने िातािरण अवधकच
तणािपणू्स बनल.े वदलल्ीत सुर ्असलेलय्ा
शेतकर््यांचय्ा आंदोलनाला पाठीब्ा
दणेय्ासाठी मह्णनू मगंळिारी दपुारी राजू
शेट््ी यांचय्ा नतेतृि्ाखाली वजलह्ावधकारी
काया्सलयािर मोचा्स काढणय्ात आला.
मोदी सरकार हाय हाय, तानाशाही नही
चलेगी, शेतकर््यांना खवलस््ानिादी
मह्णणार््या शेतकर््यांचा वधक््ार असो
अशा घोषणा सरु ्झालय्ा.

...तर महाराष्््् पेटल्याशिवाय
राहणार नाही : राजू िेट््ी बारामती: महाविकास

आघािी सरकार सिस्च
पातळय्ांिर उत््म काम
करत आहे. गेलय्ा
िषस्भराचय्ा काळात
महाविकास आघािी
सरकारने उत््म काम
केलेले आहे. कोविि,
अवतिृष््ी यासारखय्ा
अिचणी ि संकटािर
सरकारने यशसि्ी मात
केली.परदेशातील लोक
जेवह्ा भारतात येतात तेवह्ा जी मावहती तय्ांना वदली जाते, तय्ातही
महाराष््््ाने उत््म काम कलेय्ाचेच नमदू केलेल ेआह,े अशा शबद्ात
खासदार सुव््पया सुळे यांनी महाविकास आघािी सरकारचे कौतुक
करतानाच विरोधकांना जोरदार टोला लगािला आहे.

बारामती शहरातील  म.ए.सो. विद््ालयात पदिीधर मतदार सघं
वनििणुकीचय्ा मतदानासाठी खासदार सुव््पया सुळे आलय्ा होतय्ा.
यािेळी तय्ांनी मतदानाचा हक्् बजािलय्ानंतर तय्ा पत््कारांशी
संिाद साधला. 

यािेळी खासदार सुळे मह्णालय्ा,विरोधकांना आरोप करणय्ाचा
अवधकार आह ेपण प््तय्क््ात तमुह्ी राजय्ात जाऊन पावहले तर अशी
पवरसस्थती नाही.सरकार पिणार ,या मुद््ावशिाय विरोधकांकिे
टीका करणय्ासारखा मुद््ाच नाही. तय्ामुळे विरोधक, तय्ांचय्ा
पक््ातील काय्सकत््े असि्सथ् झालेले आहेत. तय्ांना पक््ात वटकिून
ठेिणय्ासाठी साततय्ाने सरकार पिणार असे मह्णािे लागते असा
टोला सुळे यांनी लगािला.

वशक््क ि पदिीधरांचे प््शन् संिेदनशीलपणे मांिणय्ासाठी ही
वनििणूक महति्ाची आहे. मतदानासाठी िातािरण चांगले आहे,
हिाही सि्चछ् आहे. लॉकिाऊनमुळे प््दूषण खूप कमी झाले आहे,
महाविकास आघािीची सत््ा आलय्ापासून राजय्ात िातािरण
चांगले आहे, असे वमसश्कलपणे सुव््पया सुळे यांनी नमूद केले.
िीजवबलांचय्ा तक््ारीसाखय्ा काही बाबीि्र मोकळेपणाने बोलता
येत नवह्ते. आता आचारसंवहता संपलय्ानंतर या बाबतचे धोरण
आपलय्ाला लिकरच समजेल,असे खासदार सुळे मह्णालय्ा.

वपंपरी : वशक््क ि पदिीधर मतदारसंघाचय्ा वनििणुकीचय्ा
पा््श्सभूमीिर वजलह्ावधकारी यानंी ‘ड््ाय िे’ घोवषत केलेला असतानाही
दारव्िक््ी करणाऱय्ा हाॅटेलिर पोवलसांनी छापा टाकला. रोकि,
मोबाईल िोन तसेच दारच्य्ा बाटलय्ा, असा ४० हजार ९३१ रप्यांचा
मुद््ेमाल पोवलसांनी जपत् केला. तसेच हाॅटेलमालकाला अटक केली.
वपंपरी-वचंचिि पोवलसांचय्ा सामावजक सुरक््ा पथकाने चाकण येथे
सोमिारी (वद. ३०) ही कारिाई केली. 

नीलेश बाळासाहेब पानसरे (रा. चाकण), असे अटक केलेलय्ा
हाटेॅलमालकाच ेनाि आह.े चाकण येथ ेवशक््ापर ्रोििर आरोपी याचे
सारई् मुद््ा वह्ेज नॉनवह्ेज नािाचे हॉटेल आहे. वशक््क ि पदिीधर
मतदारसंघाची वनििणूक शांततेत पार पिणय्ासाठी वजलह्ावधकारी
यांनी ‘ड््ाय िे’ घोवषत केला असे असतानाही आरोपी पानसरे हा
तय्ाचय्ा हाटॅलेमधय् ेअिैधवरतय्ा दारच्ी विक््ी करीत असलय्ाची मावहती
पोवलसांना वमळाली. 

वशक््ापूर : पुणे- नगर रोििरील चाकण
िाटा येथे पाठलाग करन् पकिलेलय्ा
टेमप्ोतून चंदनाची छुपी तसक्री सुर्
असलय्ाची धक््ादायक मावहती समोर आली
आहे. या प््करणी पंचिीस लाख ८३ हजार
रप्यांचय्ा मुद््ेमालासह सथ्ावनक गुनह्े शाखेने
एकाला अटक केली आहे. ही कारिाई
मंगळिारी पहाटे करणय्ात आली.  सूरज
कैलास उबाळे (िय २४ रा.चांदा तालुका
नेिासा, वज. अहमदनगर) असे अटक

करणय्ात आलेलय्ा आरोपीचे नाि आहे.
याबाबत सूत््ांनी वदलेलय्ा मावहतीनुसार,

सथ्ावनक गुनह्े शाखेचे पोलीस वनरीक््क
पद््ाकर घनिट यांना पुणे-नगर रसत्य्ािर
एका टेमप्ो (एमएच-१७. बीिी. २६९८)
मधय्े चंदनाचय्ा झािाची लाकिे अिैधवरतय्ा
चालिली आहेत अशी खबऱय्ामाि्फत मावहती
वमळाली होती. तय्ानुसार तय्ांनी पथकांना
सूचना वदलय्ा. सथ्ावनक गुनह्े शाखेचय्ा
िाहनान ेटमेप्ोचा पाठलाग करत वशक््ापरु यथेे
चाकण चौकात आले असता तय्ाला थांबिले.
तय्ानंतर पोवलसांनी

चालकाची कसून चौकशी केलय्ानंतर तय्ाने
प््थम गाड़ी वरकामी असलय्ाचे सांवगतले. मात््
पथकाने गािीची पूणस् झड़तीघेतलय्ानंतर
गोणय्ांमधये् १९०वकलोग््ाम िजनाची
चंदनाचय्ा गाभय्ाची लाकिे वमळून आली.
आरोपी सूरज कैलास उबाळे याला अटक
केली.सदरची कायस्िाही पुणे ग््ामीण पोवलस
अधीक््क अवभनि देशमुख यांचय्ा
आदेशानुसार सथ्ावनक गुनह्े शाखेचे पोवलस
वनरीक््क पद््ाकर घनिट यांचय्ा
माग्सदश्सनाखाली केली आहे.

सरकार पडणार 
याफिवाय फवरोधकांकडे

दुसरा कुठला मुद््ाच नाही

अवैधरित्या चंदनाची वाहतूक
किणाऱ्या टेम्पोवि कािवाई

‘ड््ाय डे’ला दार्फवक््ी करणाऱ्या
हाॅटेलमालकाला अटक

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJee), cegbyeF& ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e ¬eÀer[e cebefoj, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo ve@Meveue keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
jefpe. Dee@efHeÀme
12-yeer, Jelmee neTme, 2 je cepeuee,
pevceYetceer ceeie&, HeÀesì&, cegbyeF& - 400 001.

Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 2 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee 
veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej yeBkesÀves 
cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es keÀuece 
101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmeeþer oeKeue kesÀuesu³ee 
Depee&yeeyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer DeeHeCeeme 
GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. leLeeefHe 
meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e DeeHeuee 
efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj veesìermeerÜejs 
DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle Demetve efoveebkeÀ 
18.12.2020 jespeer ogHeejer 01.00 Jeepelee DeeHeCe mJeleë 
Jejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes veceto keÀjeJes. 
meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnu³eeme legce®³ee iewjnpesjerle 
Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele ³esTve SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e 
Iesleuee peeF&ue, ³ee®eer DeeHeCe ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer. 
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer 
KeeueerueÒeceeCesë-

De.
¬eÀ.

peeye osCeeN³ee®es veeJe peeye 
osCeej 
¬eÀ.

Depe& 
oeKeue 
efoveebkeÀ

oeJee 
¬eÀceebkeÀ

oeJee jkeÌkeÀce 
©He³es

Heg{erue 
megveeJeCeer 
leejerKe

1

1 24.08.20 1152/ 
2020

2,66,956/- 18.12.20
og. 1.00

2

3

4

2 1 24.08.20 1153/ 
2020

2,61,131/- 18.12.20
og. 1.00

2

3

4

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 27.11.2020 jespeer ceePeer mener 
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.

mener/-
Þeer. megefveue yevemees[s

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer 

menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJee), cegbyeF& ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e ¬eÀer[e cebefoj, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo ve@Meveue keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
jefpe. Dee@efHeÀme
12-yeer, Jelmee neTme, 2 je cepeuee,
pevceYetceer ceeie&, HeÀesì&, cegbyeF& - 400 001.

Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 2 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee 
veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej 
yeBkesÀves cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es 
keÀuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmeeþer oeKeue 
kesÀuesu³ee Depee&yeeyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer 
DeeHeCeeme GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. 
leLeeefHe meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e 
DeeHeuee efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj 
veesìermeerÜejs DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle 
Demetve efoveebkeÀ 18.12.2020 jespeer ogHeejer 01.00 
Jeepelee DeeHeCe mJeleë Jejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues 
cnCeCes veceto keÀjeJes. meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve 
jeefnu³eeme legce®³ee iewjnpesjerle Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele 
³esTve SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e Iesleuee peeF&ue, ³ee®eer 
DeeHeCe ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer. 
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer 
KeeueerueÒeceeCesë-

De.
¬eÀ.

peeye osCeeN³ee®es veeJe peeye 
osCeej 
¬eÀ.

Depe& 
oeKeue 
efoveebkeÀ

oeJee 
¬eÀceebkeÀ

oeJee jkeÌkeÀce 
©He³es

Heg{erue 
megveeJeCeer 
leejerKe

1

1
24.08.20 1150/ 

2020
21,29,279/- 18.12.20

2

3

4

2 1 24.08.20 1151/ 
2020

2,25,294/- 18.12.20

2

3

4

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 27.11.2020 jespeer ceePeer mener 
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.

mener/-
Þeer. megefveue yevemees[s

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer 

menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

ces. GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee (HejmesJee), cegbyeF& ³eeb®es keÀe³ee&ue³e

efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menkeÀejer yeBkeÌmed DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&
Yeejleer³e ¬eÀer[e cebefoj, 4 Lee cepeuee, menkeÀej veiej peJeU,

vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo ve@Meveue keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
jefpe. Dee@efHeÀme
12-yeer, Jelmee neTme, 2 je cepeuee,
pevceYetceer ceeie&, HeÀesì&, cegbyeF& - 400 001.

Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 2 ... peeye osCeej

Keeueerue oMe&efJeuesu³ee efJe<e³eemeboYee&le peeye osCeeN³eebvee 
veesìerme osC³eele ³esles keÀer, LeefkeÀle keÀpee&efJe<e³eer Depe&oej yeBkesÀves 
cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es keÀuece 
101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmeeþer oeKeue kesÀuesu³ee 
Depee&yeeyele legce®es cnCeCes meeoj keÀjC³eemeeþer DeeHeCeeme 
GHeueyOe HeÊ³eeJej veesìerme osC³eele Deeueer nesleer. leLeeefHe 
meoj HeÊ³eeJej DeeHeCe jnele vemeu³eeves lemes®e DeeHeuee 
efJeÐeceeve HeÊee GHeueyOe vemeu³eeves meoj peenerj veesìermeerÜejs 
DeeHeCeeme SkeÀ MesJeì®eer mebOeer osC³eele ³esle Demetve efoveebkeÀ 
18.12.2020 jespeer ogHeejer 01.00 Jeepelee DeeHeCe mJeleë 
Jejerue HeÊ³eeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes veceto keÀjeJes. 
meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnu³eeme legce®³ee iewjnpesjerle 
Depee&®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eele ³esTve SkeÀleHeÀea ³eesi³e lees efveCe&³e 
Iesleuee peeF&ue, ³ee®eer DeeHeCe ue#eHetJe&keÀ veeWo I³eeJeer. 
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesÀuesu³ee oeJ³eeb®eer ceeefnleer 
KeeueerueÒeceeCesë-

De.
¬eÀ.

peeye osCeeN³ee®es veeJe peeye 
osCeej 
¬eÀ.

Depe& 
oeKeue 
efoveebkeÀ

oeJee 
¬eÀceebkeÀ

oeJee jkeÌkeÀce 
©He³es

Heg{erue 
megveeJeCeer 
leejerKe

1

1 24.08.20 1154/ 
2020

5,48,570/- 18.12.20
og. 1.00

2

3

2 1 24.08.20 1155/ 
2020

2,50,462/- 18.12.20
og. 1.00

2

3

4

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 27.11.2020 jespeer ceePeer mener 
Je keÀe³ee&ue³ee®es cegêsmen efoueer Deens.

mener/-
Þeer. megefveue yevemees[s

GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer 

menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

वर चॉकलेट, खाली एमडी;
ड््ग्ज माफियांचे नवे तंत््

नागपूर : तपास यंत््णांची नजर चुकविणय्ासाठी ड््गज्
मावियांनी ड््गज् तसक्रीचे निे तंत्् विकवसत केले आहे.
तय्ानुसार चॉकलेट बॉकस्, मेविसीन बॉकस् आवण वगफट्
बॉकस्चा ड््गज् मावियांकिून बेमालूमपणे िापर केला जात
आहे. गुनह्े शाखेचय्ा एनिीपीएस पथकाने केलेलय्ा
कारिाईतून ड््गज् मावियांचय्ा या अजब शक््लीचा उलगिा
झाला आहे.

नायजेवरयन तसेच विदेशी तसक्रांचय्ा माधय्मातून मुंबईत
िेगिेगळय्ा अमली पदाथा्ाच्ी वनयवमत मोठी खेप येत असते.
ती नंतर मुंबईतून विविध राजय्ात पोहोचविली जाते.

विशेष मह्णजे, महाग असूनही विविध अमली पदाथा्ाम्धय्े
सधय्ा एमिी (मेिेड््ोन)चा नशेसाठी मोठ््ा प््माणात िापर
केला जातो. तीन हजारांपासून एमिीची पुिी विकत वमळते.
नशा करणाऱय्ाला काही िेळेसाठी एका िेगळय्ा विश््ात
असलय्ाची अनुभूती देणारे तरंग उठतात. तो अनुभि
घेणय्ासाठी नशेिी एमिी सपल्ायर आवण पेिलसस्किे वघरट््ा
घालतात. नागपुरात एमिीची मागणी आवण विक््ी करणाऱय्ांची
संखय्ा हजारोच्य्ा घरात आहे. तय्ामुळे येथे मोठ््ा प््माणात
एमिी आणली आवण विकली जाते. गेलय्ा काही मवहनय्ात
गुनह्े शाखेचय्ा पथकाने एमिी तसक्रांिर कारिाईचा धिाका
लािलय्ामुळे ड््गज् मावियांनी एमिी पोचणय्ासाठी निी
शक््ल लढिली आहे. तय्ानुसार आता एमिी पाििर वगफट्
बॉकस्, मेविसीन बॉकस् वकंिा उच्् वकमतीचय्ा चॉकलेट
बॉकस्मधून पाठिले जाते. तय्ासाठी कुवरअरचा िापर केला
जातो. शवनिारी आवण रवििारी सथ्ावनक एनिीपीएस पथकाने
मुंबईहून नागपुरात आलेलय्ा ट्ॅ्वह्लस् बसमधून कुवरअरचय्ा
माधय्माने चौदा ते पंधरा लाखांचे एमिी पाििर जपत् केले.
वगफट् बॉकस्मधय्े एमिीचय्ा पॅकेटचय्ा िर महागिे चॉकलेट
ठेिलेले होते. चॉकलेटचय्ा खाली आिरण आवण नंतर
एमिीचे पॅकेट ठेिून होते. वटप पक््ी असलय्ाने पोवलसांना
िारशी कसरत करािी लागली नाही.

पनन्ास रप्यात पाच लाखाची एमडी
आतापय््ात नागपुरातील एमिी तसक्र मुंबईत जाऊन वकंिा

मुंबईतील तसक्रांचय्ा माणसाचय्ा हाताने इथे बोलिून घेत होते.
मात्् पोवलसांकिून पकिले जाणय्ाचा धोका िाढलय्ामुळे
तसक्रांनी आता वगफट् बॉकस्मधून कुवरअरचय्ा माधय्माने
एमिीची तसक्री करणे सुर ्केले. कुवरअर कंपनीला पनन्ास
रप्ये देऊन ट्ॅ्वह्लस्मधून मुंबईतून नागपुरात एमिीची खेप
पाठिली जाते. शवनिारी सुमारे १० लाखांची तर रवििारी
सािेपाच लाखांची एमिी अशाच प््कारे नागपुरात पोचली.
पोहोचवणाऱय्ा- उचलणाऱय्ाला ममळतात

हजारो रप्ये
ड््गज् मावियाकिून कुवरअरचय्ा ऑविसपय््ात एमिीचे

पाकीट पोहोचिणाऱय्ाला तीन ते चार हजार रप्ये तर संबंवधत
शहरात कुवरअर कंपनीचय्ा काया्सलयातून तो बॉकस् उचलून
ड््गज् सपल्ायरचय्ा हातात पोहोचिून देणाऱय्ाला तीन ते पाच
हजार रप्ये वमळतात, असे सांवगतले जाते.
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वसंधुदुरांनररी -  वजलहंंंातील एकूण सवंंेकंंण 0 ते 6
वयोरटातील 40 हजार 183 बालकांमधयंे 748 एवढी
बालक ेकमी वजनाची तर 73 बालक ेतीवंं कमी वजनाची
आहते. यामळु े881 मलेु कुपोषणाचयंा उबंरठंंावर आहते.
पंंशासन तयंांना सवंासामानयं शंंेणीत आणणयंासाठी पंंयतनं
करत आहे.

वजलहंा पवरषद मवहला बालकलयंाण ववभारामाफकंत
कुपोषण मुकतंीसाठी ववववध उपाययोजना करणयंात येत
असलयंाची मावहती मवहला व बालववकास सभापती माधरुी
बांदेकर यांनी वदली. वजलहंा पवरषद मवहला व
बालकलयंाण ववभारामाफकंत ऑक�ंटोबर अखेर करणयंात
आलेलयंा सवंंेकंंणात एकूण 40 हजार 183 बालकांपैकी
40 हजार 042 बालकांचे वय आवण उंचीनुसार वजन
करणयंात आले. यामधयंे एकूण 40 हजार 221 एवढी
बालके सवां साधारण शंंेणीत असून कमी वजनाची 748

व तीवंं कमी वजनाची 73 एवढी बालके आहेत. 
वजलहंा पवरषद मवहला व बाल ववकास ववभारामाफंकत

वजलहंंंातील कमी वजनाची व तीवंं कमी वजनाचयंा
बालकांमधयंे सुधारणा वहंावी. तयंांचे वजन वाढून ती सवंा

साधारण शंेंणीत यावीत. यासाठी ववववध उपाययोजना
करणयंात येत आहेत. वजलहंंंात गंंाम बाल ववकास केदंंं
सथंापन करनं कमी वजनाचयंा मुलांची ववशेष काळजी
घेतली जात आहे. डॉक�ंटरांचयंा सललं�ंयानुसार मुलांचे वजन
वाढववणयंासाठी एनजंंी डेनसं नयंूवंंटवशयस फूड हे पोसटंीक
खादंं वदले जात आहे.

या पौवंंषक खादंंामुळे मुलांचयंा वजनात सधुारणा होत
असलयंाचे वदसून येत आहे. आतापयंंंत कमी वजनाचयंा
748 बालकापंकैी 106 मलुामंधयें व तीवंं कमी वजनाचयंा
73 बालकांपैकी 17 मुलांमधयंे सुधारणा िालयंाचे वदसून
यते आह.े कमी वजनाची बालके जनमंाला यणेयंाची ववववध
कारणे आहेत. वय आवण उंचीवरनं केलेलयंा सवंंेकंंणात
काही मुले कमी वजनाची वाटत असली तरी ती वनरोरी व
चपळ असलयंाचे वदसून येते. तरी पालकांनी आपलयंा
मुलांचयंा आहाराकडे लकंं देणयंाची ररज आहे.

सिंधुदुर्गात 881 मुले
कुपोषणगच्यग उंबरठ््गवर

लोकवंंपयतेचं वशखर
राठलेलयंा डॉकटंर डॉन या
मावलकेला पंंेकंंकांनी
सुरवंातीपासूनच पसंती
दशंावली. देवा भाईची हटके
सटंाईल, तयंाची भननंाट रॅरं,
डॉलीबाई आवण तयंाची
जुरलबंदी आवण मुलीसाठी
मेवडकल कॉलेजमधयंे
ऍडवमशन घेऊन तयंा
कॉलेजमधयंे देवा भाईने
केलेला दंरा पंंेकंंकांचयंा
भलताच पसंतीस पडला
आहे. या मावलकेतील पंंमुख
भूवमकेतील देवा आवण
डॉकटंर मोवनका ही पातंंं तर
तयंांचयंा मनात घरकरनं
बसली आहेत. सोशल
मीवडयादंंारे देखील या
कलाकारांवर पंंेकंंक आवण
चाहते पंंेमाचा वषांाव
करतात.

डॉकटंर डॉनचयंा सेटवर
ऑफसकंंंीन देखील कलाकार
वततकीच धमाल करत
असतात. सधयंा सोशल
मीवडयावर वेरवेरळे टंंेंंंस
पाहायला वमळतात. तयंातच
सधयंा चालू असलेला टंंेडं
महंणजे तननंू वेंंस मननूं
वचतंंपटातील 'साडंंी रली' या
राणयंावर नेवटिनसं करत
असलेला धमाल डानसं. मर
यात डॉकटंर डॉनचे
कलाकार कसे मारे
राहतील. महंणून अनुरार
वरळीकरने देवा, अवजंकयं
आवण तयंाचा या राणयंावर
डानसं करतानाचा ववंहडीओ
सोशल मीवडयावर पोसटं
केला आहे. 

हा ववंहडीओ खूपच
रंजक असून तयंावर
चाहतयंांचयंा पंंेमाचा वषांाव
होत आहे.

मुंबई : टंेंनटं वलवमटेडचयंा लँडमाककं
एकसंाइटने आपले दुसरे दालन ववरारमधयंे
सुर ं केले आहे.  या मधयें  ववववधांरी
फॅशन सोबत एक नवी िंंँड ओळख सादर
होत आहे, ववरार येथे सुर ं करणयंात
आलेले ५००० चौरस फुटांचे नवे दालन
सजंानशीलता, नावीनयं आवण 

मनोरंजन यांना एकतंं आणणयंासाठी,
यांचा आनंद साजरा करणयंासाठी आवण
तयंांना पंंोतसंाहन देणयंासाठी तयार

करणयंात आले आहे.  जेन िेड,
वमलेवनयलसं अथांात आतंंाची सवांात
आधुवनक वपढी आवण जे कायम सोशल
मीवडयाचयंा शोधात असतात तयंा
गंंाहकांसाठी हे खास सटंोर सजंं आहे.
तंतंंजंंान, सौदंयां, फॅशन, सजावट असो
वकंवा रेवमंर असो, या सवांंचंा अनुभव
गंंाहकांना वमळवून दंंावा ही या सटंोरची
संकलपंना आहे. यावठकाणी तंतंंजंंान,
रेमसं, पुिंंके, सटंेशनरी, सजावटीचयंा

विंूं, टीशंंटसं, सौदंयां साधने,
ऍकसंेसरीज आवण इतर अनेक ववभार
आहेत, या पंंतयंेक ववभारात ववववध
पंंकारची अनेक उतपंादने आहेत,
जयंामधून पंंतयंेक गंंाहकाला आपली
आवडवनवड नकंंी पूणां करता येऊ
शकते.  वैववधयंपूणां उतपंादनशंेंणी आवण
सवंतःचे मचांनडंाईि यांचयंा बरोबरीनेच
लँडमाककं एकसंाइटमधयंे गंंाहकांना
खरेदीचा अतुलनीय अनुभव वमळवता

डॉकट्र डॉनची भनन्ाट
गॅग् करतेय ट््ेड् फॉलो

टाटा ट््ेनट्चय्ा �िँडमाक्क 
एकस्ाइट सट्ोरचा लवस््ार

लगनं िालेलयंा मुलीला
कोणती रोषंं सवांात वंंपय असेल
तर ती महंणजे वतचं माहेर, आवण
याच माहरेी नवऱयंाबरोबर जाऊन
राहणयंाची संधी वतला वमळाली
तर?

अशीच कथा आहे सोनी
मराठी वावहनीवर नवीन येणाऱयंा
'अससंं माहेर नको रं बाई'
मावलकेची. सखी आवण कुणाल
हे सुखी दामपंतयं आपलयंा
कामावनवमतंं सखीचयंा माहेरी
जाऊन राहत पण माहेरी सरळं
आपलयंा मनासारखं होईल असं
वाटणाऱयंा सखीचयंा अपेकंंकांवर
वतचयंा आईचयंा जावयावरील पंंेम
आवण शंंदंेंमुळे पाणी पडत.
सहसा मुलीनंा सासुरवासाची
भीती वाटते पण सखीला मातंं
माहेरवास नकोसा िाला आहे.
अशा आशयाचा एक पंंोमो

देखील पंंेकंंकांचयंा भेटीला आला.
या मावलकेत सवंानंदी

वटकेकर, पुषकंराज वचरपुटकर,
सुवंंपया पाठारे आवण राजन वभसे
हे कलाकार पंेंकंंकांना मुखयं
भूवमकेत पाहायला वमळणार
आहेत.

पुषकंराज आवण सवंानंदी ही
जोडी या आधीही काही
मावलकांमधयंे पंंेकंंकांना पाहायला

वमळाली आहे. आता हीच जोडी
पुनहंा नवीन मनोरंजन घेऊन
येतेय पंंेकंंकांचयंा भेटीला.

ही मावलका महंणजे
पंेंकंंकांसाठी मनोरंजनाची
मेजवानीच ठरेल. अशी ही
ववनोदी मावलका आवण सखीच
जरावेरळं माहेर एकंदरीत
सरळयंांना आवडेल असं
वाटतंय.

'असस्ं माहेर नको गं बाई' ७
लडसेब्रपासून प््ेक््कांचय्ा भेटीिा

सीआयएन: एल३११०१एमएच२००७पीएलसी१६८८२३
नोदंणी. कायांालाय: एमपंायर हाऊस, २१४, डॉ. डी.एन. रोड, एंट ए. के. नायक मारंा,
फोटंा, मुंबई – ४००००१ दूर: ०२२-२२०७१५०१-०६, फॅकसं: ०२२-२२०७१५१४, 

ई-मेल: investorshelpdesk@weizmann.co.in संकेतसथंळ:
http://www.karmaenergy.com

सूचना
सूचना हंंादंंारे देणयंात येत आहे की एजीएमचयंा सूचनेमधयें नमूद करणयंात आलेलयंा वयंवसायावर
ववचार करणयंासाठी ववंहवडयो कॉनफंरवसंर (ववंहसी)/ अनयं ऑवडयो ववंहजयंुअल पंंकारांचयंा
(ओएवहंीएम) दंंारे मंरळवार, २२ वडसेबंर २०२० रोजी दुपारी २.०० वा. कंपनीचयंा सभासदांची
१३ वी वावषंाक सवंा साधारण सभा आयोवजत करणयंात आली आहे. कंपनी वयंवहार मंतंंालयाचयंा
दंंार ेजारी करणयंात आलेलयंा सामानयं पवरपतंंक वदनाकीत एवंंपल ८, २०२० आवण एवंंपल १३, २०२०
सह वाचलयंा जाणाऱयंा सामानयं पवरपतंंक वदनांवकत मे ५, २०२० (संयुकतंपणे `एमसीए पवरपतंंक
असा संदभंा) आवण भारतीय पंंवतभूती आवण वववनमय मंडळ (सेबी) पवरपतंंक वदनांवकत मे १२,
२०२० अनुसार कंपनीने आवथंाक वषंा २०१९-२० साठीचयंा वावषंाक अहवालासोबत १३ वयंा वावषंाक
सवंा साधारण सभेची सूचना, एकमेव आवण एकवंंतकृत वववंंतय वनषकंषंा आवण अहवाल इलेकटंंंॉवनक
पदंंतीन ेकवेळ अशा सभासदानंा जयंाचंयंा ई-मेल आयडीची नोदं कपंनी वकंवा रवजसटंंंार आवण शअेर
टंंानसंफंर एजंट आवण डपविटरीज हंंांचयंाकडे करणयंात आली आहे तयंांना करणयंात येईल. एमसीए
पवरपतंंक आवण सेबी पवरपतंंक दंंारे एजीएमची पंंतयंकंं पंंत पाठवता यणेार नाही. आवथंाक वषंा २०१९-
२० साठी कंपनीचा वावषंाक अहवाल, अनयं बाबी, एजीएमची सूचना, १३ वयंा वावषंाक सवंासाधारण
सभेसाठी सपंषंंीकरण वनवेदन कंपनीचयंा www.karmaenergy.co आवण आवण सटंॉक
एकसंचंेजंचयंा महंणजचे bseindia.com आवण nseindia.com वर उपलबधं आहे. सबेी (वलवसंटरं
ऑवबंलरेशनसं अँड वडसकलंोिर वरकवंायरमेटंस) वनयमावली २०१५ चयंा वनयम ४२ चयंा अनुसार
सभासदांची मतदानासाठी पातंंता वनवंंित करणयंासाठी कट ऑफ वदनांक आवण नोदं वदनांक महंणून
वडसेबंर १५, २०२० हा वदनांक वनवंंित करणयंात आला आहे. कंपनी कायदा, २०१३ चयंा कलम
१०८ आवण तयंा अतंरंात करणयंात आललेयंा वनयमावलीचयंा अनसुार, वलवसंटरं रगेयंलुशेसं चयंा वनयम
४४ चयंा अनुसार साधारण सभेचयंा संदभांात इनवंसंटटंंूट ऑफ कंपनी सेकेंंटरीज ऑफ इंवडया दंंारे
पावरत करणयंात आललेयंा सकेेंंटरीयल सटँंडडंा (एसएस-२) चयंा अनसुार कंपनी तयंाचंयंा सभासदानंा
एजीएमचयंा सूचनेमधयंे नमूद करणयंात आलेलयंा सवां ठरावांवर तयंांचे मतदान करणयंासाठी ई-
मतदान सुववधा उपलबधं करनं देणार आहे. कंपनीने एजीएमसाठी ई-मतदान सेवा आवण ववंहवडयो
कॉनफंरवसंर सवेसेाठी नशनल वसकयंवुरटीज वडपॉविटरी वलवमटडे (एनएसडीएल) ची वनयकुतंी कलेी
आहे. मावटंिनो फेरांाव कायांरत कंपनी सवचव यांची ई-मतदान पंंवंंकया पंंामावणक आवण पारदशंंी
पदंंतीने पार पाडणयंासाठी छाननीकतंंे महंणून वनयुकतंी करणयंात आली आहे. दूरसथं ई-मतदानाची
सुरवात शवनवार,१९ वडसेबंर २०२० (स. ९:०० वा.) होईल आवण समापतंी सोमवार २१ वडसेबंर
२०२० (सायं. ५:०० वा.) होईल. तयंानंतर मतदानासाठी ई-मतदान पंंणाली एनएसडीएल दंंारे
अकायंाकंंम करणयंात येईल. सभासदाचयंा दंंारे एकदा ठरवावर मत नोदंववणयंात आलयंा नंतर तयंाला
ते परत बदलता येणार नाही. सभासदांचयंा मतदानाचा अवधकार तयंाने कट ऑफ वदनांक महंणजेच
मरंळवार, वडसेबंर १५, २०२० अनुसार धारण कलेेलयंा समभारांचयंा पंंमाणामधयं ेवनवंंित करणयंात
येईल.
ई-मतदानाचयंा संदभांात जर कोणतीही समसयंा असलयंास सभासदांसाठी असलेलयंा वंंिकवंेटंली
आसकंड कवंेिंंनस (एफएकयंू) चा आवण www.eovting.nsdl.com  चयंा डाउनलोड
ववभारामधील ई-मतदान पुवंंिकेचा संदभंा घेता येईल.

कम्ाि एनज््ी रिरमटेड करीता
सही/-

रट.व्ही. सुब््मण्यम
मुंबई ०१, रडसे्बर २०२० सीएफओ आरण कंपनी सरचव

वीर ंआवण वपयूमधयें नुकतीच
दोिंंी िाली पण वपयूने अजूनही
वतची खरी ओळख वीर ं पासून
दडवून ठेवली आहे की ती
अंकुशराव पाटलाची मुलरी आहे.
वपयकूडून घडलेलयंा एका नकळत
कृतीपायी राजवीर अडचणीत
येणार आहे. वपयूचे रावभर बॅनर लारतात...सवंतहून
वीरलंा सांरणयंाआधी बॅनरमुळे कळेल की मी
अकंशुराव पाटलाची मलुरी आह ेमहंणून वपयचू वतचे
बॅनर शेणाने खराब करते. ऐन कंंणाला वतथे वीरं
आवण जगरंू पोहोचतात...जगरंूचा समज होतो की हे
सरळं वीरनं ेकेलयं. तयंामुळ ेदोघातं बाचाबाची होत.े
जगरंसूोबत आललेी मलु ंवीरवंर हललंा करनं तयंाला
पकडनू आणतात. अंकशुरावला हा पंंकार कळलयंाने

तो देखील संतापतो. वीरलंा
कोडंून ठेवतात..वपयू अंकुशराव,
जगरंू आवण वीरलंा खरं
सांरणयंासाठी धडपडते पण वतचं
कुणीच ऐकून घेत नाही. रातंंभर
सूयंावंशी घरातली मंडळी वीरलंा
शोधत वफरतात. अंकुशराव

वीरलंा सूयांवंशी घरात टाकून जातो आवण दोनहंी
घरात पंंचंड वाद होतो. अशावेळी वपयू वीरलंा सांरू
शकणार का वतची खरी ओळख ?

सेटवरचे काही फोटोज लीक िाले आहेत.
यामधयंे  वीर ं आवण जगरंूमधयें िालेली
बाचाबाची वदसून येत आहे. वशवाय अंकुशराव
वपयू यांचयंासमोर वीरलंा बांधून आणलयंाचंही
वदसत आहे.

एण�ंड टीव�ंहीवरील मावलका ‘हप�ंपू की उलटन
पलटन’च�ंया आरामी एवपसोडमध�ंये कटोरी अम�ंमाला
(वहमानी वशवपरुी) भयानक स�ंवप�ंन पडत ेकी, हप�ंपू
(योरेश वंंतपाठी) आवण सून राजेश (कामना
पाठक) यांनी घटस�ंफोटासाठी अजां दाखल केला
आहे. पण ती िोपेतून जारी होते तेव�ंहा वतला हप�ंपू
व राजेश यांच�ंयामध�ंये सवंाकाही सुरळीत असल�ंयाचे
वदसत.े पावहलेल ेस�ंवप�ंन खर ेठर ंनये म�ंहणनू कटोरी
अम�ंमा पंंाथांना करण�ंयास सुरवंात करते आवण न
चुकता मंवदरामध�ंये दररोज एक वदवा लावते.
काहीसा वदलासा वमळाल�ंयानंतर ती घरी परतते
आवण पाहते की, जोडपे काही रैरसमजावरनं
भांडत आहे. या वसंथतीचा फायदा घेत मुले
आरीमध�ंये तेल ओतण�ंयाचे करतात आवण वसंथती
अवधक रंभीर होऊन जाते. ज�ंयामुळे कटोरी अम�ंमा
खूप अस�ंवस�ंथ होते. अशा वसंथतीमध�ंये पंेंमळ

जोडप�ंयाचा घटस�ंफोट होईल का? भांडणामारील
कारण काय आहे आवण कटोरी अम�ंमा घटस�ंफोट
घडण�ंयाला कशापंंकारे थांबवेल? या
कथानकाबाबत बोलताना वहमानी वशवपुरी
म�ंहणाली, ‘’या आठवडंंाचा एवपसोड
आतापयंंंतच�ंया एवपसोंंसपंंमाणे हास�ंयजनक
नसणार, तर काहीच कंंण हास�ंयाच ेअसणार आहते.
हप�ंपू व राजेशचा घटस�ंफोट िाला तर वसंथती खूपच
रंभीर होऊन जाईल आवण कटोरी अम�ंमा खूपच
वचंवतत होईल. एक आई वतच�ंया मुलांच�ंया
जीवनासाठी वतच�ंया कंंमतनेसुार पंंयत�ंन करत पंंत�ंयके
वसंथतीचे वनराकरण करण�ंयासाठी टोकाला जाऊ
शकत.े आवण एवपसोंंस आईचयंा वचवंतत, अस�ंवस�ंथ
बाजलूा दाखवतात. ह ेएवपसोंंस पाहणे वनवंंितच
रोमांचक असणार आहे.’’ 

हप�्प ूव राजशेचा घटस�्फोट होणार! 

रावात आलेली मंजुळाची
अवजतला भूरळ पडलीये. पण
मंजुळाचा सपंषंंवकतंेपणा आवण
सवंावलंबीपणा यामुळे अवजतचयंा
जाळयंात ती सहजपणे अडकत
नाही. मंजुळाने वारंवार अपमान
केलयंाने पेटून उठलेला अवजत
वतचयंा घरात घुसून वतने लपवलेलं
रहसयं शोधायचं ठरवतो.
मंजुळाचयंा घरात घुसणयंात तयंाला
यश वमळतं पण तयंाचवेळी मंजुळा
घरात येते आवण अवजतला खेचून
दाराबाहेर आणते आवण सरळयंा
रावासमोर तयंाचा पाणउतारा करते.
रावात देवमाणूस महंणून पंंवतमा

असलेलयंा अवजतचा रावासमोरच
अपमान होणार. अवजत ही बाजी
उलटवू शकेल की रावकऱयंांचयंा
मनातली तयंाची देवमाणूस ही
पंंवतमा पुसून टाकली जाईल? हा
रंजक एवपसोड पाहायला ववसरं
नका.

देवमाणूस ही मावलका तयंातली
पातंें आवण रंजक, रहसयंमयी
कथानकामुळे लोकांचयंा पसंतीस
उतरत आहे. पंंतयंेक एवपसोडरवणत
मावलकेत उतकंंठा वाढत आहे.
येतयंा काळातही मंजुळा आवण डॉ.
अवजतकुमार देव यांचयंातली चुरस
अवधकावधक रंरत जाणार आहे.

देवमाणूस मालिकेत डॉ. अलितकुमार
देविा िागणार झटका

कारभारी लयभारीचा अकश्नपॅकड् आठवडा

वसई रवरार शहर महानगरपारिका
नवघर मारणकपूर क््ेत््ीय काय्ाििय

मुख्य काय्ाििय रवरार 
दुरधवंनी :- ०२५० २३३४२५८/२३३४३५४/२३४८१०२

जाहीर नोटीस
जावक कंं. : व.वव.श.म/क.वव ३१४८/२०२०-२१ 

वदनांक : ०१/१२/२०२०
वसई ववरार शहर महानररपावलका सवां नाररीकांना सूवचत करणयंांत येते की, खालील नमुद वमळकत धारकांनी मालमतंंा

हिंंांतरण कामी लेखी अजंा तसेच कारदपतंंे सादर केली आहेत. उकतं फेरफार पंंकरणी कोणतीही हरकत तकंंार असलयंास तयंांनी
कायांालयात जाहीर नोटीस पंंवसधदं िालेलयंा तारखेपासून सात (७) वदवासाचयंा आत लेखी हरकत/तकंंार कारदपतंंांसह नोदंवावी
सदर हरकत/तकंंार न आलयंास कायांालय पुढील मालमतंंा हिंंांतरणाची कायंावाही करणयंांत येईल.
अ.कंं ववभार मालमतंंा कंं. जयंाचे नावे मालमतंंा आहे तयंाचे महंणजेच खरेदीदाराचे वकंवा 

ववकणा-या वकंवा करदातयंाचे नाव अवभहिंंांकन करदातयंाचे नाव
१ वदवाणमान ८ VN31/47404 दतंंाराम के सांवत रावबन राजययंा व राजजोसपीन रावबन
२ वदवाणमान ६/२ VN29/55224 अववनाश अनंत मोकाशी व वंंकपंंा अवंंिन रणेश कडवकर व मधुरा 

अववनाश मोकाशी अवंंिन कडवकर
३ वदवाणमान ३ VN24/7024 पंंमोद राजेश चौधरी व वमतंंा पंंमोद चौधरी बालाजी भाऊराव जाधव व 

संतोष बालाजी जाधव 
४ वदवाणमान ६/१ VN28/14338 जयवंतकौर कुलवदपवसंर खुराना वमवलंद दतंंातंंय कुलकणंंी
५ बऱहंामपूर VN14/53222 वसओना वंंिटो संतोष भावररथी दुबे व रीता संतोष दुबे 
६ उमेळमान VNO1/56323 सटंार कनसंटंंंकशंन अॅनडं डेवहंलपसंा बाळकृषणं आर नायर
७ नवघर ४/३ VN11/43137 संजय एम मंतंंी व बवबता राजेश वडसोजा वंंटनीटी ऑटो इनजंीवनवरंर पंंा. वल. 
८ नवघर ४/२ VN10/2094 सुनील अनंत आंबडंंेकर जयशंंी अवनल आंबडेकर
९ नवघर ४/३ VN11/43116 बबीता राजेश वडसोजा व शोभा अवनल अनंत आंबडंंेकर

सुनील फनांावडस 
१० नवघर ५/२ VN13/32110 फझलुंन अललंावकंं सययंद कवपल सुरेश जैन
११ बऱहंामपूर VN14/54867 पलंॅवसडा एस वपंटो वसधदंाथंा सतयंारंजन घोष
१२ नवघर ५/२ VN13/31156 पंंभाकर अजंाुन राणे शरदकुमार कृपाशंकर दवे व कलपंना 

शरदकुमार दवे 
१३ बऱहंामपूर VNI4/57018 वसवसवनयो वडसोजा व वमशेन वसधदंाथंा घोष

वसवसवनयो वडसोजा
१४ चुळणा VN02/56741 वसधदंाथंा चंदंंशेकर मुदवलयार वसधदंाथंा मनोहर पवार व अंजू वसधदंाथंा

पवार
१५ नवघर १/३ VN05/21905 जयेश बलदेव पटेल पी सरसवंती व आर पी इंडीवरकंंण 

नायर
१६ बऱहंामपूर VN14/38472 अललंावललंीपल नंदलाल चतंंू वंंकषणंन आलावालापील नंदालन चंदंंन
१७ चुळणा  VN02/55838 वपटर जोसेफ फनांावडस व नॅपसन सौरभ सुरेश भोवरे 

पीटर फनांावडस 
१८ नवघर ५/३ VN11/44018 वरलायनसं एंटरपंंायजेस महेश अशोक मेहेर व सुजाता महेश 

मेहेर
१९ नवघर ५/२ VN13/30960 पंंववणकुमार जुहारमलजी पंंजापत जावहदाबानु कमाल अबदुंल नावसर 

अनसंारी 
२० उमेळमान VN01/61871/45 मायकल थॉमस करवालो व वदलीप कोडंूबा लोखंडे व पंंजंंा वदलीप

लोखंडे
सही/-

(मनािी रशंदे) 
सहा.आयुक्त (प््भारी) 
प््भाग सरमती “एच”

नवघर मारणकपूर रवभाग 
वसई रवरार शहर महानगरपारिका

प््काश स्टटिेज रिरमटेड
सीआयएन: एल२७१०६एमएच१९९१पीएलसी०६१५९५

नोदंणी. कायांालय: १०१, १ ला मजला, शतंंुंजय अपाटंामेटं, २८, वसंधी लेन, 
नानूभाई देसाई रोड, मंुबई – ४०० ००४.

ई-मेल: cs@prakashsteelage.com संकेतसथंळ: www.prakashsteelage.com
दूर. कंं.: ०२२-६६१३४५०० फॅकसं कंं.: ०२२ ६६१३४५९९

सूचना

सूचना हंंादंंारे देणयंात येत आहे की पंंकाश सटंलेज वलवमटेड (“वद कंपनी”) चयंा सभासदांची
एकोणवतसावी (२९ वी) वावषंाक सवंा साधारण सभा (“एजीएम”) बुधवार, वडसेबंर २३, २०२०
रोजी ३.३० वा. एमसीए साधारण पवरपतंंक कंंमावंकत १४/२०२०, १७/ २०२०, २०/ २०२० अनकुंंमे
वदनांवकत एवंंपल ०८, २०२०, एवंंपल १३, २०२० आवण मे ०५, २०२० आवण सेबी (वलवसंटंर
ऑबलंरेशन अँड वडसकलंोिर वरकवंायरमेटंस) वनयमावली, २०१५ चयंा (“सेबी वलवसंटंर
रेगलंयंूलेशनसं”) सह वाचलयंा जाणाऱयंा सेबी पवरपतंंक कंंमांवकत
सबेी/एचओ/सीएफडी/सीएम०१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ वदनावंकत मे १२, २०२० सह वाचलयंा
जाणाऱयंा कंपनी कायदा, २०१३ (“कायदा”) आवण तयंाचयंा अंतरंात करणयंात आलेलयंा वनयमांचयंा
अनुसार आयोवजत करणयंात आली आहे.
उपरोकतं परीपतंंकांचयंा मानयंतेचयंा अनुसार आवथंाक वषंा २०१९-२० करीता वावषंाक अहवालासह
सूचनेचयंा इलेकटंंंॉवनक पंंती हंंापूवंंीच कंपनी/आरटीए/वडपॉविटरीज हंंांचयंाकडे जयंा सभासदांचयंा
मेल आयडीची नोदं आहे तयंांना ई-मेलदंंारे पाठववणयंात आली आहे.
कंपनी (वयंवसथंापन आवण पंंशासन) वनयमावली, २०१४ चयंा वनयम २० सह वाचलयंा जाणाऱयंा
कंपनी कायदा २०१३ चयंा कलम १०८ आवण भारतीय पंंवतभूती वववनमय मंडळाचयंा (वलवसंटंर
ऑवबंलरेशन अँड वडसकलंोिर) वनयमावली, २०१५ अनुसार कंपनी तयंांचयंा सवां सभासदांना
एजीएमचयंा सूचनेमधयंे नमूद करणयंात आलेलयंा सवंा ठरवावांवर तयंांचे मत इलेकटंंंॉवनक पदंंतीने
देणयंासाठी सेनटंंंल वडपॉविटरी सववंहंासेस (इंवडया) पंंायवहेंट वलवमटेड (सीडीएसएल) दंंारे
इलेकटंंंॉवनक वहंोवटंर पलॅंटफॉमंा उपलबधं करनं देणयंात येत आहे. इलेकटंंंॉवनक मतदानाची सुववधा
एजीएमचयंा वदवशी सभेचयंा दरमयंान अशा सभासदांसाठी उपलबधं करनं देणयंात येईल जयंांनी
दूरसथं ई-मतदानाचयंा दंंारे तयंांचे मत नोदंवलेले नाही. संचालक मंडळाने मे. एस. अनंथा अँड वेद
एलएलपी, (फमंा नोदंणी कंं एएएच-८२२९), कपंनी सवचव हंंाचंी मतदान पंंवंंकया पंंामावणक आवण
पारदशंंी पदंंतीने होणयंासाठी वनयुकतं करणयंात आली आहे. सभासदांनी कृपया नोदं घयंावी:
ए. सभासद जयंांनी कट ऑफ वदनांक महंणजेच बुधवार, वडसेबंर १६, २०२० अनुसार पंंतयंकंंवकंवा
अपंंतयंकंं सवंरपंामधयंे भार धारणा केली आहे तयंाना तयंांचे मत इलेकटंंंॉवनक पदंंतीने देता येईल.
बी. दूरसथं ई-मतदान कालावधी रवववार, वडसेबंर २०, २०२० रोजी सकाळी ९.०० वा. (भापंंवे)
पासून सुर ंहोईल आवण मंरळवार, वडसेबंर २२, २०२० रोजी सायं. ०५.०० वा. (भापंंवे) ला
समापतं होईल. तयंानंतर वलंक इनटाईम दंंारे दूरसथं ई-मतदान पंंणाली अकायंाकंंम करणयंात येईल.
नमूद वदनांक आवण वेळेचयंा नंतर दूरसथं ई-मतदान करता येणार नाही.
सी. कोणीही वयंकतंी जयंांनी सूचना पाठववणयंात आलयंा नंतर आवण कंपनीचे समभार अवधगंंवहत
केले आहेत आवण कंपनीचे सभासद िाले आहेत आवण कट ऑफ वदनांक महंणजेच वडसेबंर १६,
२०२० अनुसार भार धारणा केली आहे ते लॉर इन आयडी आवण पासवडंा cs@prakashstee-
lage.com वर तयंाचा/ वतचा फोवलयो कंंमांक/ डीपी आयडी आवण कलंायंट आयडी कंंमांक नमूद
करनं ई-मले पाठव ूशकतात. तथावप तुमहंी जर ई-,मतदानासाठी पवूंंीपासूनच नोदंणीकतृ असलयंास
तुमहंाला तुमचे मत देणयंासाठी तुमचा सधयंाचा युजर आयडी आवण पासवडंा वापरता येईल.
डी. एजीएमचयंा वठकाणी इलेकटंंंॉवनक मतदान पंंणाली दंंारे मतदानाची सुववधा देखील उपलबधं
करनं देणयंात आली आहे आवण ववंहसी/ ओएवहंीएम दंंारे सहभारी होणारे सभासद जयंांनी तयंांचे मत
दूरसथं ई-मातादांचयंा पंंणालीदंंारे केलेले नाही तयंांना सभेचयंा वठकाणी तयंांचयंा मतदानाचा अवधकार
बजावता येईल.
ई. सभासद जयंांनी तयंांचे मत एजीएमचयंा पूवंंीच दूरसथं ई-,मतदानाचयंा दंंारे वदले आहे ते ववंहसी/
ओएववंहएमदंंारे एजीएमला देखील उपवसंथत राहू शकतात परंतु सभेचयंा वठकाणी परत मतदान करं
शकणार नाहीत.
एफ. कोणीही वयंकतंी जयंांची नावे सभासदांचयंा नोदंवही आवण वडपॉविटरीज दंंारे देखभाल करणयंात
येणाऱयंा लाभाथंंी मालकांचयंा यादीमधयंे कट ऑफ वदनांकाचयंा अनुसार पंंवसदंंिाली आहेत केवळ
तेच दूरसथं ई-मतदानाचयंा दंंारे वकंवा सभेचयंा वठकाणी मतदान करणयंास पातंं असतील.
जी. सभासदांनी कृपया नोदं घयंावी की आ.व. २०१९-२० साठी वावषंाक अहवाल आवण २९ वयंा
एजीएमची सूचना कंपनीचयंा संकेतसथंळावर महंणजेच (www.prakashsteelage.com) वर
आवण सटंॉक एकसंचेंजंचयंा (बीएसई आवण एनएसई) संकेतसथंळावर देखील उपलबधं आहे.
एच. ई-मतदानाचयंा संदभांात जर कोणतीही समसयंा असलयंास सभासदांसाठी असलेलयंा वंंिकवंेटंली
आसकंड कवंिेंंनस (एफएकयं)ू चा आवण http://www.eovtingindia.co.in चयंा डाउनलोड
ववभारामधील ई-मतदान पुवंंिकेचा संदभां घेता येईल. वकंवा helpdesk.evoting@cdslin-
dia.com वर मेल करता येईल.
बुक कलंोिर
कंपनी कायदा, २०१३ आवण सेबी (एलओडीआर) वनयमावली, २०१५ चयंा वनयम ४२ आवण
अनयं लारू असलेलयंा तरतुदीचंयंाचयंा अनुसार हंंादंंारे कळववणयंात येत आहे की कंपनीचयंा
एजीएमचयंा कारणासाठी कंपनीची भार हिंंांतरण वही आवण सभासदांची नोदंवही रुरवंार, वडसेबंर
१७, २०२० पासून बुधवार, वडसेबंर २३, २०२० (दोनहंी वदवस धरनं) बंद ठेवणयंात येईल.
पंंकाश वसंटलेज वलवमटेड, करीता

सही/-
हेमंत पी. कांरो

वठकाण: मंुबई कायंाकारी संचालक आवण सीएफओ
वदनांक: वडसेबंर ०१, २०२० डीआयएन: ००३०९८९४

२९ व्या वार्षिक सव्ि साधारण सभेची सूचना
सीआयएन: एल६५९९०एमएच१९८५पीएलसी०३८१६४

नोदंणी. कायांालाय: एमपंायर हाऊस, २१४, डॉ. डी.एन. रोड, एंट ए. के. नायक मारंा, फोटंा, मुंबई
– ४००००१ दूर: ०२२-२२०७१५०१-०६, फॅकसं: ०२२-२२०७१५१४, 

संकेतसथंळ: http://www.weizmann.coin 
ई-मेल: investorshelpdesk@weizmann.co.in

सूचना
३३ व्या वार्षिक सव्िसाधारण सभेची सूचना

सूचना हंंादंंारे देणयंात येत आहे की एजीएमचयंा सूचनेमधयंे नमूद करणयंात आलेलयंा वयंवसायावर
ववचार करणयंासाठी ववंहवडयो कॉनफंरवसंर (ववंहसी)/ अनयं ऑवडयो ववंहजयंुअल पंंकारांचयंा (ओएवहंीएम)
दंंारे मंरळवार, २२ वडसेबंर २०२० रोजी दुपारी ३.३० वा. कंपनीचयंा सभासदांची ३३ वी वावषंाक सवां
साधारण सभा ववंहवडयो कॉनफंरवसरं (ववंहसी) / अनयं ऑवडयो ववंहजयंअुल मधयंम (ओएवहंीएम) आयोवजत
करणयंात आली आहे.

३३ वयंा एजीएमची सूचना शकुंंवार, नोवहंेबंर २७, २०२० रोजी इलकेटंंंॉवनक पदंंतीने अशा सभासदांना
जयंाचंयंा ई-मले आयडीची नोदं रवजसटंंंार आवण शअेर टंंानसंफंर एजटं/ वडपॉविटरीज याचंयंाकडे नोदंववणयंात
आले आहेत तयंांना एवंंपल आवण मे २०२० हंंा मवहनयंांमधयंे कंपनी वयंवहार मंतंंालय (एमसीए) आवण
भारतीय पंंवतभूती आवण वववनमय मंडळ (सेबी) दंंारे जारी करणयंात आलेलयंा परीपतंंकांचयंा अनुसर
पाठववणयंात आलयंा आहेत. ३३ वयंा एजीएमची सूचना आवण आवथंाक वषंा २०१९-२० साठी चा वावषंाक
अहवाल कपंनीचयंा www.weizmann.co.in , सटंॉक एकसंचंेजं चयंा महंणजचे www.bseindia.com
आवण www.nseindia.com आवण ई-मतदान सेवा पुरवठादार नशनल वसकयंुवरटीज डपविटरी
वलवमटेड (“एनएसडीएल”) महंणजेच www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलबधं आहे.

ई-मतदानासाठी कट ऑफ वदनांक महंणजेच मंरळवार वडसेबंर १५, २०२० अनुसार पंंतयंकंंवकंवा
अपंंतयंकंं सवंरपंात भार धारणा केललेे सभासद तयंांचे मत एजीएमचयंा सचूनमेधयं ेनमदू करणयंात आललेयंा
दूरसथं ई-मतदान आवण एजीएमचयंा वठकाणी ई-मतदानाचयंा पदंंतीचयंा संदभांानुसार करंशकतात आवण
तचे एनएसडीएल चयंा सकेंतसथंळावर महंणजचे www.evoting.nsdl.com वर दखेील उपलबधं आह.े
सेबी (वलवसंटंर ऑवबंलरेशनसं अँड वडसकलंोिर वरकवंायरमेटंस), २०१५ चयंा वनयम ४२ आवण कंपनी
कायदा २०१३ चयंा कलम ९१ चयंा मानयंतेचयंा अनुसार एजीएमचयंा कारणासाठी बुक कलंोिर चा वदनांक
बधुवार १६ वडसेबंर २०२० पासनू मरंळावर २२ वडसेबंर २०२० पयंंतं (दोनहंी वदवस धरनं) बदं ठवेणयंात
येईल.

दूरसथं ई-मतदानाची सुरवात शवनवार, १९ वडसेबंर २०२० (स. ९:०० वा.) होईल आवण समापतंी
सोमवार २१ वडसेबंर २०२० (सायं. ५:०० वा.) होईल. तयंानंतर मतदानासाठी ई-मतदान पंंणाली
एनएसडीएल दंंारे अकायंाकंंम करणयंात येईल.

सभासदांचयंा मतदानाचा अवधकार तयंाने/ वतने मंरळवार १५ वडसेबंर २०२० अनुसार कंपनीचयंा
समभारामधयंे धारण केलेलयंा समभारांचयंा पंंमाणामधयंे वनवंंित करणयंात येईल. एजीएमचयंा सूचनेमधयें
देणयंात आलेलयंा वयंवसायावर सभासद तयंांचे मत उपरोकतं नमूद करणयंात आलेलयंा वदनांकाला दूरसथं
ई-मतदानाचयंा दंंारे वकंवा एजीएमचयंा वठकाणी ई-मतदानाचयंा दंंारे करता येईल.

कोणीही वयंकतंी जयंांनी सूचना पाठववणयंात आलयंा नंतर आवण कंपनीचे समभार अवधगंंवहत केले
आहते आवण कपंनीचे सभासद िाल ेआहते आवण कट ऑफ वदनाकं महंणजचे १५ वडसेबंर, २०२० अनसुार
भार धारणा केली आहे ते एजीएमचयंा सूचने मधयंे देणयंात आलेलयंा मारांदशांक ततवंांचे पालन करं
शकतात.

ई-मतदानाचयंा संदभांात जर कोणतीही समसयंा असलयंास सभासदांसाठी असलेलयंा वंंिकवेंटंली
आसकंड कवंिेंंनस (एफएकयं)ू चा आवण www.eovting.nsdl.com  चयंा डाउनलोड ववभारामधील
ई-मतदान पुवंंिकेचा संदभंा घेता येईल.

कोणीही वयंकतंी जयंांची नावे सभासदांचयंा नोदंवही आवण वडपॉविटरीज दंंारे देखभाल करणयंात
यणेाऱयंा लाभाथंंी मालकाचंयंा यादीमधयं ेकट ऑफ वदनाकंाचयंा महंणजचे १५ वडसेबंर २०२० अनसुार पंंवसदंं
िाली आहते कवेळ तचे दरूसथं ई-मतदानाचयंा दंंार ेवकवंा सभचेयंा वठकाणी मतदान करणयंास पातंं असतील.

सभासद जयंानी तयंांचे मतदान एजीएमचयंा पूवंंी दूरसथं ई-मतदानाचयंा दंंारे केले आहे ते सभेला हजर
राहू शकतात परंतु सभेचयंा वठकाणी परत मतदानाचा अवधकार बजावू शकणार नाहीत.

;इलेकटंंंॉवनक मतदानाची पंंवंंकया एजीएंचयंा सूचनेचयंा मधयंे नमूद करणयंात आली आहे तसेच ते
सभासदांना पाठववणयंात आलेलयंा सूचनेमधयंे देखली नमूद करणयंात आले असून
www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलबधं आहे. -मतदानाचयंा संदभांात जर कोणतीही समसयंा
असलयंास सभासदासंाठी असललेयंा वंंिकवंेटंली आसकंड कवंिेंंनस (एफएकयं)ू चा आवण www.eovt-
ing.nsdl.com  चयंा डाउनलोड ववभारामधील ई-मतदान पुवंंिकेचा संदभंा घेता येईल. वकंवा शंंीमती
सवरता मोते, सहाययंक वयंवसथंापक वकंवा शंंी अवमत ववशाल ववरषंंवयंवसथंापक, एनएसडीएल हंंांचयंा
वनवंंित करणयंात आलेलयंा evoting@nsdl.com वर संपककं करावा वकंवा दूरधवंनी कंं. ०२२-
२४९९९४३६० पतंंा: एनएसडीएल, टंेंड वलडंां, ए ववंर, कमला वमलसं कंपाउंड, लोवर परेल मुंबई –
४०००१३ येथे संपकंक करा.

रवझमन रिरमटेड करीता
सही/-

रिकाण: मुंबई अमी देसाई
रदनांक: २७.११.२०२० कंपनी सरचव
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क््ीडा-देश-विदेश द गल्ोबल टाइमस् मंबई, २ टडसेब्र २०२०

मदु््क. प््काशक श््ी. तषुार श््ीराम खानविलकर यानंी मालक सौ. मनाली तषुार खानविलकर याचंय्ाकरीता र ेदवैनक वसद््कला व््पटं मीवडया अणॅड् पकब्लकशेन प््ा. वल., डबल्य्-ू२३०, खरैण ेएमआईडीसी, टीसीसी इडंवस्ि्य्ल एवरया, ठाण-ेबलेापरु रोड, नरी मुबंई - ४०० ७१० यथे ेछापनू १९,
डी. पी. राडी घोडपदरे रोड. क.े एल. बोरकर माग्ा, भायखळा, मुबंई ४०० ०३३ यथे ेप््वसद्् कले.े सपंादक-महेद्् ्शातंाराम गािडे पीआरबी कायद््ानसुार सपंादकीय जाबबदारी याचंी रावरल. सर्ा राद आवण दार ेमुबंई नय्ायालयीनकक््चेय्ा आिील रारतील. (या रत्ामानपत््ात प््वसद्् रोणाऱय्ा बातमय्ा
/ लखे / जावरराती याचंी जबाबदारी सबंवंित राता्ारर, लखेक आवण जावररात प््वतवनिी याचंय्ारर रावरल.) भ््मणधर्नी - ८८७९९६७७७० Email : theglobaltimesdaily13@gmail.com, siddhakalaprint13@gmail.com कार्यकारी सपंादक : रामचदं् ्परुष्ोत्म् खडप,े

बंगळुर ् : वडसेब्र ते माचा् या काळात
येणारा लगन्सराईचा मोसम पाराता देशभरात
राढतय्ा संखय्ेने ग््ारक फवन्ाचरचा शोि
ऑनलाइन घेत आरेत. कोवरडमुळे घरीच
राराणे आरशय्क झाले आरे. वशराय,
ऑनलाइन खरेदी करणय्ात अनेक फायदेरी
असतात जस ेकी, असखंय् उतप्ादनाचंा पया्ाय
आवण रोम वडवलवर्रीची सरेा, तय्ामुळे बे््स,
सोफा आवण डायवनंग टेबल अशा कारी
रस््ूंचा शोि ऑनलाइन घेणय्ात बरीच राढ
झाली आरे.

कफ्लपकाटा् या भारतातील एतद्े्शीय ई-
कॉमसा् बाजारपेठेने गेलय्ा कारी मवरनय्ांत
मागील रष््ीचय्ा याच काळाचय्ा तुलनेत
वरवरि वरभागांमिील फवन्ाचरचय्ा रस्ंू्चय्ा
शोिात १.५ पट ते दुपप्ट राढ अनुभरली
आरे. लगन्सराईचा मोसम जरळ आलेला
असताना ऑनलाइन फवन्ाचर वरकत घेणय्ाचा
ग््ारकांचा राढता कल यातून वदसून येतो.
मरानगरे आवण प््थम श्े्णी शररांमिून

घेतललेय्ा शोिात अनकु््मे दीडपट आवण १.७
पट राढ झाली आरे. मात््, मागील रष््ीचय्ा
तुलनेत दुपटीरून अविक राढ अनुभरत
तृतीय श््ेणी शररे आघाडीरर आरेत. वरवरि
शररांमधय्े लगन्सराईची खरेदी मर्णून बे््स
आवण सोफय्ांचा सरा्ाविक शोि घेतला गेला.
तर, जागेचा अविक चांगला वरवनयोग
करणाऱय्ा सोफा कम बेडसारखय्ा
पररडणाऱय्ा दरातील आवण बरुपयोगी
फवन्ाचरची मागणीरी राढत आरे.

री राढती मागणी पूणा् करणय्ासाठी
कफ्लपकाटा् आपलय्ा १०००० रून अविक
वरके््तय्ांसर येतय्ा मोसमात सरा् प््कारचे
फवन्ाचर सरज उपलबि् वर्ारे यासाठी प््यतन्
करत आरे. ग््ारकांचय्ा गरजा पूणा्
करणय्ासाठी ते कशाप््कारचय्ा फवन्ाचरचा
शोि घेतात, वकमती काय रवय्ा असतात,
अशा प््कारची ग््ारकांची मावरतीसुद््ा
कंपनीतफ््े पुररली जात आरे.

कफ्लपकाटा्चय्ा फवन्ाचर आवण

बीजीएमएचचे रवरि्् संचालक वनशांत गुपत्ा
मर्णाले, "मोठ््ा संखय्ेने ग््ारक यंदाचय्ा
लगन्सराईचय्ा काळासाठी घर सजरणय्ाचा
वरचार करत आरेत. तय्ामुळे सोफा आवण
बे््स अशा वरवरि फवन्ाचर वरभागात शोि
घेणय्ाचे प््माण प््चंड राढलय्ाचे वदसून येत
आरे. रा ि्े््ड सरा्च शररांमधय्े वदसून येत
असला तरी मागील रष््ीचय्ा तुलनेत तृतीय
श्े्णी शररांमधय्े रे प््माण दुपटीने राढले
आरे. कोवरडपि््ात काळात ऑनलाइन
खरेदी करणाऱय्ा छोट््ा शररांमिील
ग््ारकांची संखय्ा राढत असलय्ाचे साततय्ाने
सप्ष्् रोतेच आरे. कफ्लपकाटा्मधये् आमर्ी
लगन्सराईचय्ा ग््ारकांसाठी एक खास
ऑनलाइन सट्ोअर तयार केले आरे. इथे
तय्ांना खरेदीचा खास अनुभर वमळेल आवण
यंदाचय्ा लगन्सराईचय्ा मोसमात
फवन्ाचरमिील रस््ूचं ेवय्ापक पया्ाय उपलबि्
असारते यासाठी आमचय्ाकड ेमोठ््ा सखंये्ने
असलेलय्ा वरके््तय्ांसोबत आमर्ी प््यतन् करत
आरोत."

यंदा कफ्लपकाट्ाने आपला फवन्ाचर वरभाग
वय्ापक करत व््दतीय आवण तृतीय श्े्णी
शररांमिील असस्ल, देशी वडझाइन आवण
घटकांचा रापर करणाऱय्ा वरके््तय्ांना
आपलय्ा वय्ासपीठारर आणले आरे.
देशभरातील १०००० रून अविक
वरके््तय्ांकडील सुमारे ३.५ लाख फवन्ाचर
उतप्ादन,े वशराय सरेा दतेा यतेील अशा १००
टक्े् वपनकोडररील वडवलवर्री आवण सरा्
मरत्््राचय्ा वपनकोडरर इनस्ट्ॉलेशन सेरा
अशा सेरांमिून कफ्लपकाटा् ग््ारकांना तय्ांचे
घर अगदी सरजसंुदरवरतय्ा सजरणय्ात साह््
करत आरे. 'नो कॉसट् ईएमआय' आवण 'पे
लेटर' अशा कफ्लपकाटा्चय्ा पररडणाऱय्ा
दरासंाठीचय्ा योजना अतय्तं लोकव््पय आरते.
जरळपास ५० टक्् ेग््ारक पमेेट् करताना या
योजनांचा लाभ घेतात.

लग्नसराईच्या काळासाठी फव्नणचरचा ऑनलाइन
शोध १.५ पट ते २ पट वाढला : फ्ललपकाट्ण

अवभषेक बच््न याचय्ा मालकीची जयपूर वपंक पँथस्ाररील ‘सनस्
ऑफ द सॉईल: जयपूर वपंक पँथसा्’ या डॉटय्ुसीरीजचा प््ीवमयर 4
वडसेब्र पासून अ�ॅमेझॉन प््ाइम कव्रवडओरर प्े्क््कांचय्ा भेटीला येतो
आरे. या अ�ॅमेझॉन ओवरवजनल डॉटय्ुसीरीजमधय्े छोट््ाशा शररातील
कबड््ीपटूंचा आजररचा प््रास आवण तय्ांचे या खेळाचे सर्पन् साकार
करणय्ातील तय्ाग आवण तय्ातील उतक्टतेचय्ा भारनेची साक्् देते.

मराराष््््ाचा एक प््ामावणक कबड््ीपटू आवण रेडर वनलेश साळंुखे,
तय्ाचे देखील आयुषय् या खेळाने कसे बदलले तय्ावरषयी सांगतो, तो
मर्णतो, मी अगदी शूनय्ापासून सुरर्ात केली आरे, माझय्ाकडे
रारणय्ासाठी योगय् घर नवर्ते, मी आवण माझे कुटुंब रारत रोतो ते
अगदी लरान घर रोत.े आज मी वजथ ेआर ेवतथे पोचणे री माझय्ासाठी
खूप मोठी गोष्् आरे, मला खूप संघष्ा केला आरे. प््वशक््कांनी मला
साथ वदली आरे, योगय् आरार घेणय्ासाठी देखील माझय्ाकडे पुरेसे
पैसे नवर्ते, जय्ासाठी माझय्ा प््वशक््कांनी मला मदत केली. माझा
मवरंद््ा आवण मवरंद््ा, आवण एअर इंवडया यांचय्ासोबत करार रोता. मी
मरा कबड््ी देखील खेळलो वजथे मी अनेक उतक्ृष्् पावरतोवषके
वमळरली आरेत.

तो पुढे मर्णाला की, प््ो कबड््ीमधय्े आलय्ानंतर मी नरीन घर
वरकत घेतले. मी इतर संघात असताना मला नेरमी जयपूर वपंक
पँथस्ाकडून खेळणय्ाची इचछ्ा रोती आवण मला मागचय्ा रष््ी री संिी
वमळाली. मी चार रळेा नशॅनल खळेलो आर ेआवण मला जपेीपीकडनू
खेळणे सुर ् ठेरणय्ाची इचछ्ा आरे. माझा या मावलकेतील प््रास

यामधय्े बघायला वमळेल.
या मावलकेची वनवम्ाती बीबीसी सट्ुवडओ इंवडयाने केली असून

बाफटा सक्ॉटलंडचा दोन रेळा वरजेता रावरलेलय्ा अ�ॅलेटस् गेल
वदगद्वश्ात री मावलका प््ो कबड््ी लीगचय्ा सातवय्ा सत््ातील जयपूर
वपंक पँथस्ाचा प््ेरणादायक प््रास वचव््तत करीत आरे.

अमेझॉन ओवरवजनल सीवरज ‘सनस् ऑफ द सॉईलः जयपूर वपंक
पॅथ्सा्’चा प््ीवमयर 4 वडसेब्र पासून प््ाइम कव्रवडओरर 200 रून
अविक देशांमधये् र प््ांतांमधये् वदसणार आरे.

अ�ॅमेझॉन प््ाइम वह्िटडओवरील डॉकय्ुसीरीज, ‘सनस् ऑफ द सॉईल

जयपूर रपंक पँथस्ट’ मध्ये रिसणार
मिाराष््््ाचा मुलगा, रनलेश साळुंखे!

नमक इशक् का मधय् ेछमछमचय्ा भवूमकते श््तुी शमा्ा एक रोमँवटक
नाट्् सादर करत, कलस्ाने नमक इशक् का चय्ा शुभारंभाची तयारी
केली आरे, भपकेबाज छमछमचा प््रास, वजचय्ाकडे वतचय्ा िंद््ामुळे
लोक वतरसक्ाराने पारतात, पण वतचे लगन् मुंबईतील एका प््वतव््ित
कुटुंबात झाले आरे. जरी छमछम परंपरेने नाचणारी मर्णून ओळखली
जात असलेली एक नवत्ाका असली तरी, ती वरचारी आवण
नैवतकदृष्््या नीतीमान वय्टत्ी आरे. एक अनाथ मर्णून राढलेली
छमछम पोट भरणय्ासाठी आवण वतचय्ारर अरलंबून असणाऱय्ांची
काळजी घणेय्ासाठी नवत्ाका बनत.े छमछमची भवूमका साकारणय्ासाठी

अवभनेत््ी श््ुती शमा्ाची वनरड करणय्ात आली आरे.
श्ु्ती शमा्ा मर्णाली, “री भूवमका साकारणय्ासाठी मी खूप उतस्ुक

आरे. छमछम रे खूप असािारण पात्् आरे आवण ते साकारताना
मला एक अवभनेत््ी मर्णून अवभनयासाठी खूप रार आरे. शोची
संकलप्ना खूप सशटत् आरे आवण या पात््ाची पा््शा्भूमी आवण वतचा
प््रास नक््ीच सामावजक समज बदलून टाकतील. री खूप
रैवशष्््यपूणा् संिी मला देणय्ासाठी मी कलसा्ची अतयं्त आभारी आरे
आवण शो मधये् काम करणय्ाची आवण तय्ात माझे सरा्सर् ओतणय्ाची
मी राट परात आरे.”

कलर्सचा आगामी शो- नमक इश्क का

भारतात पुढील रष््ी रोणारा टरे्ट्ी-20
रलड्ा् कप UAEत वशफट् रोईल, असा
दारा पावकस््ान व््ककेट मंडळाचे (
PCB) CEO रासीम खान यांनी केला
आरे. कोरोना वर्ायरसमुळे भारतात
२०२१चा रलड्ा् कप रोणार नसलय्ाचेरी
खान मर्णाले. कोरोनामुळे ऑसि््े्वलयात
यंदा रोणारा रलड््ा कप रद्् करारा लागला
आवण २०२२मधय्े ऑसि््े्वलयाला पुनर्ा

टर्ेट्ी-20 रलड््ा कप सप्ि््ेचे यजमानपद
वमळाले आरे.

२०२०चा रलड््ा कप रद्् झालय्ानंतररी
भारताने २०२१चय्ा रलड्ा् कप सप्ि्े्चे
यजमानपद कायम राखले. पण, आता
भारतात पुनर्ा कोरोना वर्ायरल डोकं रर
काढताना वदसत आरे. कारी राजय्ांमधय्े
कोरोनाची दसुरी लाटरी आललेी पारायला
वमळते. याचाच आिार घेत खान यांनी
भारतात पुढील रष््ी रलड्ा् कप आयोजन
करणय्ाची पवरकस्थती वदसत नसलय्ाचा
दारा केला. ''पुढील रष््ी भारतात टर्ेट्ी-
20 रलड््ा कप रोणार की नारी, याबाबत
साशंकता आरे. कारण, तेथील कोरोना

पवरकस्थती... तय्ामुळे पुढील रष््ी टर्ेट्ी-
20 रलड्ा् कप UAEला वशफट् रोऊ
शकतो,''असे खान मर्णाले. 

कोरोना वर्ायरसचय्ा राढतय्ा सखंय्मेळुे
यंदाची इंवडयन प््ीवमअर लीग ( IPL
2020) BCCIनं UAEत खेळरली.
२०२१मधय्े इंगलं्डचा संघ भारत दौऱय्ारर
येणय्ाची शटय्ता आरे. ऑगसट्मधय्े
भारतीय संघ कसोटी मावलकेसाठी इंगलं्ड
दौऱय्ारर जाणार आरे आवण तय्ानंतर
टर्ेट्ी-20 रलड्ा् कप रोणार आरे. या
सप्ि्े्साठी पावकस््ानी खेळाडंूना कव्रसा
वमळारा, यासाठी खान यांनी ICC र
BCCI कडे वरनंती केली रोती. 

भारतीय संघ जानेरारी ते वडसेब्र
२०२१ या कालारिीत १४ कसोटी, १६
रन डे र २३ टरे्ट्ी-20 सामने खेळणार
आरेत. तय्ावय्वतवरटत् आवशया चषक
टर्ेट्ी-20 ( जून), आयसीसी रलड््ा कप
( ऑटट्ोबर) आवण आयपीएल 2021 रे
आरेच.  ऑसि्््ेवलया दौऱय्ाररन् जानेरारी
मायदेशात परतलय्ानंतर टीम इंवडया दोन
मवरने इंगल्ंड संघाचा पारुणचार घेणार
आरे. इंगलं्डचा संघ भारत दौऱय्ारर येणार
असून तय्ात ४ कसोटी, ४ रन डे र ४
टर्ेट्ी-20 सामने रोतील. माचा् ते मे या
कालारिीत आयपीएल 2021च ेआयोजन
करणय्ाचा बीसीसीआयचा प््यतन् आरे.

२०२१चा ट्वे्टी-20 वर्ल्ड कप
भारतातून UAEत शिफ्ट होणार

पाटकस््ान ट््िकेट मंडळाचा दावा

मुंबई : सरकारी मालकीचय्ा युवनयन बँक ऑफ
इंवडयाने तीन बँकांचय्ा एकव््तकरणाचय्ा प््व््कयेत
आणखी एक मररत्््राचा टपप्ा गाठला. आजचय्ा
आयटी एकत््ीकरणानंतर, पूर््ीचय्ा कॉप््ोरेशन
बँकेचय्ा सरा् शाखा (सेरा शाखा आवण वरशेष
शाखांसर) युवनयन बँक ऑफ इंवडयामधये् पूण्ापणे
एकव््तत झालय्ा आरेत.

पूर््ीचय्ा कॉप््ोरेशन बँकेचे सरा् ग््ारक वरक््मी
रेळेत युवनयन बँकेचय्ा सीबीएसमधय्े यशसर्ीवरतय्ा
सथ्ानांतरीत झाले आरेत. या यशसोबतच बँकेने
इंटरनेट बँवकंग, मोबाइल बँवकंग, युपीआय,
आयएमपीएस, एफआय गेटरे, ि््ेझरी आवण कस्रफट्
या सेरा पूर््ीचय्ा कॉप्ा बँकेचय्ा ग््ारकांसाठी खुलय्ा
केलय्ा असून याद््ारे ते युबीआयचय्ा शाखा आवण
वडवलवर्री चॅनलस्द््ारे अखंडपणे वय्ररार कर्

शकतील. बँकेने यापूर््ीच एटीएम कस्रच आवण
एटीएम टवम्ानल सरजपणे युबीआय नेटरकक्मधय्े
सथ्लांतरीत केले आरे.

संपूण्ा सथ्लांतर वरक््मी रेळेत पूण्ा झाले असून
ग््ारकांना अतय्ंत कमी गैरसोय सोसारी लागली.
यात ग््ारकांचय्ा अकाउंट नंबर, डेवबट काड्ा वकंरा
नेट बँवकंग व््कडेकन्शअलस्मधय्ेरी कोणतारी बदल

करणय्ात आला नारी. र ेसपंणू्ा सथ्लांतर इनफ्ोवसस,
ईराय आवण बीसीजी यांचय्ा संयुटत् वरद््माने
करणय्ात आले. बकँने ेयापरू््ीच नरीन ससंथ्ा रचना,
सुसंरावदत उतप्ादने आवण प््व््कया इतय्ादीसर
प््शासकीय एकव््तकरणाची प््व््कया पूण्ा केली आरे,
रे सांगणे उलले्खनीय ठरते.

युवनयन बँक ऑफ इंवडयाचे एमडी आवण
सीईओ श््ी राजवकरण राय जी मर्णाले, “सरा् ई-
सीबी शाखा र वडवलवर्री चनॅलस्चे पणू्ा एकव््तकरण
करताना आमर्ाला अतय्ंत आनंद रोत आरे. याद््ारे
आमचय्ा ग््ारकांसाठी मोठी संिी खुली झाली असून
नरनरीन उतप्ादने र सरेाचंी क््मतारी राढली आर.े
वनयोजनानसुार, पढुील टपप्य्ात ई-आधं्् बकेँचय्ा सर्ा
शाखा चालू आवथ्ाक रषा्ात वफनॅकल १० मधय्े
सथ्लांतरीत रोतील.

पावकस््ानी व््ककेटपटू
सधय्ा चुकीचय्ा कारणामुळे
चच्े्त आरे. नयू्झीलंड
दौऱय्ारर गेलेले पावकस््ानी
खेळाडू कोरोना वनयमांचे
काटेकोर पालन करत
नसलय्ाचे CCTV फुटेज
प््वसद्् करताना नय्ूझीलंड
सरकारनं तय्ांना देशातून रद््पार करणय्ाची रॉवन्िग्
वदली आरे. तय्ात तय्ांचय्ा ७ खेळाडूंचा कोरोना
वरपोट्ा पॉवझवटवर् आला. पावकस््ानी खेळाडूंचय्ा या
रता्नारर माजी व््ककेटपटू शोएब अखत्र यानंरी
टीका केली. रे कमी की काय पावकस््ानी संघाचा
कण्ािार बाबर आझम याचय्ारर लारोर यथेील एका
मवरलेनं लैव्गग शोषणाचा आरोप केला. 

आता पावकस््ानचा २८ रष््ीय वफरकीपटू रझा
रसन रा चच्े्त आला आरे. कोरोना वनयमांचे
उलल्ंघन केलय्ामुळे रसनची चचा्ा आरे आवण
तय्ाला थेट घरी राकलणय्ात आले आरे.
पावकस््ानचय्ा सथ्ावनक व््ककेट सप्िा्ा टर्ैद-ए-
आझम चषकमधय्े रसन नॉद्ानस््ा सेकंड XI संघाचे

प््वतवनवितर् करतो. तय्ाला आता
घरी पाठरणय्ात आले असून
उरा्वरत सामने खेळता येणार
नसलय्ाचे, पावकस््ान व््ककेट
मंडळाने सप्ष्् केले. रसननं
रैद््वकय टीम आवण राय
परफॉमा्नस् वरभागाचय्ा
पररानगीवशराय बायो-सुरक््ा

बबल मोडले. ''रारंरार सूचना करन्री खेळाडंूनी
वनयम मोडणे, अतय्तं ददु््रैी आर.े कोरोना वनयमाचे
काटेकोर पालन करणे, रे मरत्््राचे आरे. रसननं
ते वनयम मोडले आवण वशस््भंग केले,''असे
पीसीबीचे राय परफॉमा्नस् डायरेटट्र नदीम खान
यांनी सांवगतले. तय्ाला सप्ि््ेतून राकलणय्ात आले
आरे. २०१२चय्ा टरे्ट्ी-20 रलड्ा् कप सप्ि्े्त
रसननं ऑसि््े्वलयाचय्ा गले्न मॅटस्रेल र शेन
रॉटसन याचंी वरकटे घतेली रोती. तय्ानं १० टरे्ट्ी-
20 सामने खेळले आरेत. २०१५मधय्े प््वतबंिीत
द््वय् सेरन केलय्ाप््करणी तो दोषी आढळला रोता
आवण तय्ाचय्ारर दोन रषा्िच्य्ा बंदीची कारराई
झाली रोती.

कोरोनाचे वनयम मोिल्यानं 
पावकस््ानी खेळािूला घरी हाकलले

युवनयन बँक ऑफ इंवियाची महत्वपूर्ण कामविरी
पूव््ीचय्ा कॉप््ोरेशन बँकेचय्ा सव्व शाखांचे आयटी इंटटग््ेशन केले पूर्व

मुबंई : प््तय्के वरद््ारय्ा्ाला सर््िकष सलेफ्-लवन्िग् अनभुर
सुलभ करणय्ाकवरता, भारतातील अग्े्सर सम्ाटा् लवन्िग्
सोलय्ुशन प््दाता, नेटस्ट् एजय्ुकेशन प््ा.वल. ने नुकतेच
लना्नेटस्ट्+ रे नरे फीचर आणले आरे. के-१२
वरद््ारय्ा्िस्ाठी सरज उपलबि् रोणारा साथीदार असे
लना्नेटस्ट्+ रे सम्ाटा् लवन्िग् अॅप रे वरद््ारय्ा्िन्ा शैक््वणक
उतकृ्ष््ता वमळरणय्ाकवरता तसेच सर्ा वरषयांमधय्े भक््म
रैचावरक पाया वरकवसत करणय्ात मदत करते.

या परुसक्ारप््ापत् कोस्ाचा कटंेट् रा नटेस्ट् एजय्केुशनचय्ा
तज््ांनी संशोिन करन् तयार केलेला आरे. २० पेक््ा जास््
वरषयांचे वशक््ण पुररणारे लन्ानेटस्ट्+ रे २००० पेक््ा जास््
तासाचं ेसरंादातम्क आवण आकष्ाक एचडी कव्रवडओ लेसनस्
तसेच संपूणा् सरार चाचणय्ा पुररते. रे सरा् पलॅ्टफॉमा्रर
उपलबि् असून कोठूनरी तय्ारर प््रेश घेतला जाऊ

शकतता. याद््ारे वशक््ण अविक लरवचक रोते.
यासोबतच, सम्ाटा् लवन्िग् अॅप रे एनसीएफ (नॅशनल

कवरटय्ुलम फे््मरकक्) आवण सीसीई (कंवटनयु्अस अँड
कॉमप्््रेकन्सवर् इवर्ॅलय्ुएशन) यांचय्ा मागा्दशा्क तत्््रांचय्ा
अनुषंगाने अॅकट्टकव्रटी आिावरत अभय्ासक््माचे अनुसरण
करत.े यात ६०० पके््ा जास्् वसमय्लेुशनस् आवण वरज््ानातील
मरत्््राचय्ा संकलप्नांसर एकव््तत अनुभर असून याद््ारे
वशक््णाला चालना वमळते. तसेच वरवरि वरषयांबाबत
अविक सप्ष््पणा येतो.

नेटस्ट् एजय्ुकेशनचे संसथ्ापक आवण सीईओ बय्ास देर
रलर्न मर्णाले, “केरळ पुस््कातून घेतलेले वशक््ण, प््तय्ेक
वरद््ारय्ा्िच्ी वशकणय्ाची गरज भागरू शकत नारी. कारण,
पाठ््पुस््कांमधये् प््ामुखय्ाने अभय्ासक््मारर आिारीत
घटकांरर भर वदला जातो. 

नावशक : राष््््कुल सप्ि्े्तील पदकासर
थेट ऑवलकम्पकपय््ित िडक देऊन नावशकचे
नार जगाचय्ा नकाशारर पोरोचरणारी
आंतरराष््््ीय िारपटू कवरता राऊत यांचय्ा
पदरी शासन दरबारी अद््ापच वनराशा पडली

आर.े सर्ा प््कारची पात््ता असनूरी शासकीय
सेरेत प््थम श्े्णीचय्ा अविकारी मर्णून
नोकरी वदली जात नसलय्ाने कवरताने अखेर
राजय्पाल भगतवसगं कोशय्ारी यांची भेट घऊेन
वतचे गाऱर्ाणे मांडले. 

साररपाड््ातील आवदरासी कनय्ेने दीड
दशकांपासून राजय् आवण राष््््ीय सप्िा्िम्धये्
ठसा उमटरला रोता. २०१० साली वदलल्ीत
झालेलय्ा राष््््कुल सप्ि्े्त कवरताने रौपय्
पदकाला गरसणी घातली. तय्ाबद््ल
कवरताला खेळाडंूसाठी देणय्ात येणारा
सर््ोतक्ृष्् अजा्ुन पुरसक्ारानेरी गौरवरणय्ात
आले आरे.

शैक््वणक क्े्त््ांत इयत््ा पाचरीचय्ा
बालभारतीचय्ा पुस््कात िारपटू कवरता
राऊत यांचय्ा संघषा्कथेचा प््रास मांडणय्ात
आला आरे. 

२०१४ पासून रगा् एकचय्ा पदासाठी
शासकीय सेरेत नोकरी वमळारी, मर्णून
कवरता राऊतने अज्ा केला रोता. कवरतानंतर
अजा् केलेलय्ा कारी खेळाडंूची रगा् एकचय्ा
पदारर वनयुटत्ी झाली. कवरताला मात््,
अजूनरी नोकरीची प््तीक््ाच आरे. तय्ा
पा््शा्भूमीरर नोकरीसंदभा्ात रोत असलेलय्ा
अनय्ायाची कैवफयत कवरता राऊतने
राजय्पाल भगतवसंग कोशय्ारीप्ुढे मांडली. 

धावपटू कववता राऊत अजूनही नोकरीच्या प््तीक््ेत
अखेर राजय्पालांचे दरवाजे ठोठावले

मंुबई : भारताचय्ा सरा्ात वरश््ासार्ा वरअल इसट्ेट ब््ँडपैकी एक,
शापूरजी पालोनजी ग्ु्पने पव््िम पुणे येथील वरंजरडी येथे नरीन
वनरासी प््कलप् सुर ्करणय्ाची घोषणा केली आरे. ब््ँड जॉयवरलेचा
रा भारतातील सरारा प््कलप् आरे. जॉयवरले रे शापूरजी पालोनजी,
एडीबी, आयएफसी आवण अ�ॅकट्टस यांचे 200 वमवलयन डॉलसा्चे
वय्ासपीठ आर ेज ेभारतातील मरतर्ाकाकं््ी गरृवनमा्ाण प््कलप् वरकवसत
करतात.

नवय्ाने सुर ्झालेलय्ा वनरासी प््कलप्ाचे नार सेनस्ोवरयम आरे जे
पुणय्ातील ‘जॉयवरले’ चा वतसरा प््कलप् असून तय्ानंतर जॉयवरले
रडपसर एनेटस्ी आवण जॉयकव्रले वरंजरडी यांचा समारेश आरे.

नुकतय्ाच पूर्ा पुणय्ात जॉयवरले रडपसर एनेटस्ीचय्ा प््क््ेपण रेळी
कंपनीने 800 रून अविक अपाट्ामेट्ची वरक््ी केली आरे. जॉयवरले

वरनजाराडी 2018 मधये् लाँच केले गेले रोते. 
प््क्े्पणप््संगी बोलताना श््ी.रेक्टेश गोपालकृषण्न (सीईओ,

शापूरजी पालोनजी वरअल इसट्ेट) मर्णाले, “वरश््स्् ब्ॅ्ण्््सद््ारे
दज््ेदार घरांची मागणी असणारी पुणेके आपलय्ासाठी एक मरत्््राची
बाजारपेठ आरे. देशातील आघाडीचय्ा वरअल इसट्ेट माक्े्टमधय्े
आपली उपकस्थती बळकट करणय्ाचय्ा आमचय्ा िोरणासर रे प््कलप्
जोडणे चांगले आरे. आमर्ाला खात््ी आरे की आमचा नरीन प््क््ेपण
प््कलप् ग््ारकांचय्ा प््ीवमयम रारणय्ाची अपेक््ा पूणा् करेल. ”
वरचारपरू्ाक वडझाइन केलेलय्ा प््कलप्ात 75% रनू अविक वररवय्ागार
जागा, 1.8 वकमी चालणय्ाचे बुलेवर्ाड्ा, 2.8 एकर मधय्े बरु-स््रीय
संकेनगाड्ान, रारन मुटत् पोवडयम, इलेटव्््िक रारन चावज्िग् सट्ेशन
आवण वरवर्र फं््ट टल्बराउस (अंदाजे 27,000 चौरस फूट) असेल. 

शापूरजी पालोनजीने पुण्यात आपले अर््ित्व
बळकट केले रिंजवडीत सेन्सोररयम सुर् केले

नेक्स्ट एज्युकेशनचे स्माट्ट
लर्नि्ग अॅप 'लन्टनेक्स्ट+'


