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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 ûesìj yee@cyes keÀes-Dee@He yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
Mes[îetu[ yeBkeÀ
mì^sm[ DekeÀeTbì ef[Heeì&cesvì
peeryeermeeryeer neTme, 89, Yegueséej, cegbyeF& 400 002.
Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 3 ... 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 24.11.2021 jespeer ogHeejer 12.00 
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-
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GHeefveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee
cegbyeF& (HejmesJee) efo ye=nvcegbyeF& veeiejer 

menkeÀejer yeBkeÌme DemeesefmeSMeve efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

मंत््ालयाच्या गेटवर एसटी कम्मचारी भगगनी्चा आत्मदहनाचा प््यत्न
मुंबई :  गेल्या आठ नदरसांपासूि सुर्
असलेला एसटी कम्वचाऱ्यांचा संप
नचघळत असल्याचे आता समोर येत
आहे. एसटी कम्वचाऱ्यांच्या मागण्यांरर
तोडगाच निघत िसल्यािे मंुबईत ३-४
संपकरी मनहला कम्वचाऱ्यांिी
आत्महत्येचा प््यत्ि केला आहे.

आंदोलिकत्य्ाव मनहला
कम्वचाऱ्यांिी आपल्या अंगारर रॉकेल
ओतूि आत्मदहिाचा प््यत्ि केला
असता पोनलसांिी या मनहलांिा रेळीच
रोखल्यािे पुढचा अिथ्व टळला. एसटी
महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये
नरनलिीकरण करण्याची या
आंदोलिकत्य्ाव कम्वचाऱ्यांची मागणी
आहे. गेल्या आठ नदरसांपासूि एसटी
कम्वचाऱ्यांचा हा संप सुर् आहे.

रनररारी काही मनहला एसटी
कम्वचाऱ्यांिी थेट मंत््ालयासमोर
आत्मदहि करण्याचा प््यत्ि केला.

संबंनधत मनहला कम्वचाऱ्यांिी आपल्या
अंगारर रॉकेल टाकूि मंत््ालयाच्या
गेटसमोरच आत्मदहि करण्याचा प््यत्ि

केला आहे. संबंनधत नठकाणी
असलेल्या पोलीस कम्वचाऱ्यांमुळे मोठा
अिथ्व टळला आहे. संबंनधत मनहला
कम्वचाऱ्यांची समजूत घालण्याचा
प््यत्ि पोनलसांकडूि केला जात आहे.
पण जिशक्ती संघटिेचे काय्वकत््े
मंत््ालयासमोर चांगलेच आक््मक
झाल्याचे पाहायला नमळाले आहे.

गेल्या काही नदरसांपासूि राज्यात
एसटी कम्वचारी मोठ््ा संख्येिे
आंदोलि करत आहेत. महाराष््् ् राज्य
पनररहि महामंडळाचे राज्य शासिात
नरलीिीकरण करण्यात यारे  यासाठी
एसटी कम्वचाऱ्यांिी राज्यभर संप
पुकारला आहे. आपल्या मागण्या मान्य
कर्ि घेण्यासाठी काही एसटी
कम्वचाऱ्यांिी आत्महत्या केल्याच्या

घटिाही समोर आल्या आहे. एसटी
कम्वचाऱ्यांच्या मागण्यांरर्ि नररोधी
पक्् आनण सत््ाधाऱ्यांमध्ये आरोप
प््त्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत.

एसटी कम्वचाऱ्यांचे आंदोलि
मोडूि काढण्यासाठी सरकारकडूि
अिेक प््यत्ि करण्यात येत आहेत.
तसेच अिेक कम्वचाऱ्यांरर निलंबिाची
कारराई केली जात आहे. कारराईच्या
भीतीिं एसटी कम्वचाऱ्यांच्या
आंदोलिात फूट पडली असूि अिेक
कम्वचारी कामारर परतले आहेत. पण
आंदोलिकत्य्ाव एका गटािे आपल्या
मागण्या लारूि धरत आंदोलि तीव््
केले आहे. एसटी कम्वचाऱ्यांच्या
आंदोलिाला आता रेगळे रळण लागले
आहे.

बीएसयूपी घरांचा प््श्न सोडवू
प््कल्प अनिकाऱ्रांचे आश््ासि 

डोंबबवली : नशरसेिेचे डो्नबरली शहरप््मुख
राजेश मोरे यांिी दत््िगरमधील बीएसयूपी
योजिे्तग्वत गोरगनरबांिा घरांच्या राटपाबाबत होत
असलेल्या नरलंब नररोधात लाक््नणक उपोषण
करण्याचा इशारा नदला होता. या इशाऱ्यािंतर
खडबडिू जाग ेझालेल्या प्श्ासिाि ेआदंोलि मागे
घेण्याची एका पत््ाद््ारे नरिंती केली आहे. प््कल्प
अनधकाऱ्यांिी बीएसयूपी घरांचा प््श्ि सोडरू असे
आश््ासि नदल्यािे शहरप््मुख मोरे यांिी तूत्व
आंदोलि स्थनगत केले आहे.

या संदभ्ावत शहरप््मुख मोरे यांिी ३ िोव्हे्बर
रोजी एका पत््ाद््ार ेकेडीएमसीनश पत्व्य्रहार कलेा
होता. हे पत्् बीएसयुपी लाभाथ््ी निरड सनमतीचे
अध्यक्् सुिील परार यांिा १२ िोव्हे्बर रोजी
प््पात झाले. या नरषयी जराहरलाल िेहर् राष््््ीय
िागरी पुिर्त्थाि अनभयािातील बीएसयूपी
योजिेतंग्वत कल्याण-डो्नबरली महािगरपानलका
क््ेत््ातील झोपडीधारकांचे महािगरपानलकेच्या
समंत्क्ामाफ्फत बायोमेट््ीक र सोनशओइकोिॉनमक
सव्ह््ेक््ण झालेले आहे. दत््िगर डो्नबरली (पुर्व)
येथील सर््ेक््णािुसार एकूण ६६८

झोपडीधारकांपैकी ४३६ झोपडया निष्कानसत
करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी लाभाथ््ी
निकषािुसार रास््व्याचे सबळ र स्रतंत्् पुरारे
सादर केलेल्या झोपडीधारकांिा महािगरपानलका
बीएसयुपी लाभाथ््ी निरड सनमतीिे छाििी र
पडताळणी कर्ि १८९ झोपडीधारकांिा पात््
ठररिू, त्याचंी नशफारस सर्वसाधारण सभेपढु ेकलेी
होती. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेअंती पात््
लाभाथ््ी निन््ित कर्ि त्यांिा नरहीत
काय्वपध्दतीिुसार सदनिका नरतरीत करण्यात
आलेल्या आहेत. उर्वरीत २४७ झोपडीधारकांिी
सादर केलेल्या रास््व्याच्या पुराव्यांची बीएसयुपी
लाभाथ््ी निरड सनमतीमाफ्फत छाििी र पडताळणी
केली असता, त्यामध्ये काही त््ुटी आढळूि
आलेल्या आहे. यासंदभ्ावत शासि स््रारर १५
नदरसात बैठक घेरूि, या प््करणी बैठकीअंती
पढुील यथायोगय् काय्वराही करणय्ात यईेल. सबब,
आपण या प््करणी १५ िोव्हे्बर लाक््नणक
उपोषणाचा माग्व अरलंबू िये र प््शासिास
सहकाय्व करारे, अशी नरिंती सुनिल परार यांिी
केली आहे.

धर्मराज फाऊंडेशन संलग्न ननळजे,
लोढा, पलावा रहोत्सव सुर्

डोंबबवली :  निळज,ेलोढा,
पलारा महोतस्राचा उदघाटि
माजी राजय्मंत््ी तथा आमदार
ररी्द् ् चव्हाण यांचय्ा हस््े
करणय्ात आल.े १३ िोवह्ेब्र ते
२१ िोवह्ेब्रपय््तं हा महोतस्र
असणार आह.े महोतस्रात
नरनरध प्क्ारची मोठी ग््ाहक
बाजरापठे, आकाश पाळणे
इत्यादी खळेणय्ासाठी खळेणी या
महोतस्रात उपलबध् आहते.
महोतस्रात नरनरध सासंकृ्नतक
काय्वक््माच ेआयोजि करण्यात
आल े आह.े मागचय्ा कोसव्हडं
काळात दोि रषा्वत कोणतय्ाही
प्क्ारचा मोठा उतस्र झाला
िवह्ता. धम्वराज फाऊडंशेिचय्ा
माधय्मातूि सरु ् असलेला
निळज,े लोढा, पलारा महोतस्र
२०२१ हा  नरभागातील र
पनरसरातील िागनरकांिा
आिदंदायी असाच ठरणार आह.े

पनहलय्ा नदरशी प्च्डं
प्न्तसाद या महोत्सरात नदसिू
आला. २१ तारखपेय््तं चालणारा

महोत्सर भारतीय ससंकृ्तीचे
दश्वि घडरणारा असले असे
आयोजक  महेद्् ् पाटील यांिी
सांनगतल.े पनहल्या नदरशी
महोत्सरात 'सगंीत सध्ंया'यातिु
र सशु््ाव्य गायिातिू िागनरकािंी
आिदं घेतला. महोतस्राचे
आयोजक  महेद्् ्  पाटील
यांचय्ाकडूि महोतस्राच े योग्य

अस े सुनियोजि करि्
रगेरगेळय्ा सामानजक नरषयारंर
रगंमचंाररि् चचा्व सत् ् आनण
आगरी कोळी ितृय् तसचे
प्ब्ोधिात्मक काय्वक्म् होणार
आहते. पनहल्या नदरशीचय्ा
महोत्सर उदघाटि प्स्गंी माजी
राजय्मंत््ी तथा आमदार  ररी्द््
चवह्ाण, कल्याण नजल्हा भाजपा
ओबीसी सले अधय्क् ् लक््म्ण
पाटील, डो्नबरली परू्व मडंळ
अध्यक् ् िदं ू जोशी, भालचदं््
बडेकेर, शनशकातं बडेेकर, ररी
थोररे, ररीद्् ् पाटील, अरण्
पाटील, जयेद्् ् पाटील, चदं्क्ातं
भोईर, चदं्क्ातं नशंद,े कतेि
पाटील, सागर पाटील, महादरे
लोखडें, सनतश नसगं, जय गोरे
सदानशर गंुडाळ, नरलास जाधर,
अनजत नसगं, भािुदास पाटील,
सागर मोनहत,े सनचि तारी, गणशे
भोईर, प्क्ाश चौगलु,े हमेतं
राठोड, ई. कृष्णमत््ूी आदी
महोतस्र सनमतीच े काय्वकत््े
उपसस्थत होत.े 

एक सैनिक एक पणती
कार्यक््म संपन्ि

अंबरनाथ :
आपल्या जगण्या
करीता ज्यांची
दररोज मृत्यू
बरोबर झंुज चालू
असत ेत्या आपलय्ा
देशातील सैनिका
प््नत कृतज््ता
वय्कत् करण्यासाठी
अंबरिाथ शहर सार्वजनिक श््ी गणेशोत्सर
मंडळाच्या रतीिे ‘एक सैनिक एक पणती’ हा
उपक््म शनिरारी रात््ी येथील प््ानचि
नशरमंनदराच्या प््ांगणात पार पडला. या
काय्वक््मामध्ये अंबरिाथ शहरांतील नरनरध
राजकीय,सामानजक, शैक््नणक, धान्मवक संस्थेचे
पदानधकारी, नरध्याथ््ी, पत््कार,उद््ोजक,
आजीमाजी िगरसेरक, मोठ््ा सखंय्िे ेउपस्सथत
होते. आमदार डॉ. बालाजी नकणीकर यांिी
उपस्सथत राहिू सनैिकापं्त्ी आपली भारिा व्यकत्
करत पणती लारली. तसेच या स््ुत्य
उपक््माबद््ल आयोजकांचे अनभिंदि करत
शुभेच्छा नदल्या.   यारेळी नशरसेिा
उपशहरप््मुख संनदप मांजरेकर, . पुर्षोत््म
उगले, नरभाग प््मुख पद््ाकर नदघे, माजी
िगरसेरक,तुळशीराम चौधरी, उपनरभाग प््मुख
.मार्ती दोर्गडे, मंडळाचे अध्यक्् मोरेश््र
पटरध्वि,राजेद्् ्परोळसादं,ेनरजयि िायर,र अन्य
पदानधकारी तसेच माजी सैनिक र िागनरक
उपस्सथत होते.
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vee³eieebJe jes[ veb. 26, cegbyeF&-400 031.

peenerj veesìerme
efo ûesìj yee@cyes keÀes-Dee@He yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
Mes[îetu[ yeBkeÀ
mì^sm[ DekeÀeTbì ef[Heeì&cesvì
peeryeermeeryeer neTme, 89, Yegueséej, cegbyeF& 400 002.
Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 3 ... 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 24.11.2021 jespeer ogHeejer 12.00 
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

20.08.21 1264/ 
2021 1,01,846.00 24.11.21

2
3
4
5
6

2

1

20.08.21 1265/ 
2021 2,27,802.00 24.11.21

2
3
4
5
6

3

1

20.08.21 1274/ 
2021 3,05,309.00 24.11.21

2

4
5

6
ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 10.11.2021 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 ûesìj yee@cyes keÀes-Dee@He yeBkeÀ efue. ... Depe&oej
Mes[îetu[ yeBkeÀ
mì^sm[ DekeÀeTbì ef[Heeì&cesvì
peeryeermeeryeer neTme, 89, Yegueséej, cegbyeF& 400 002.
Deveg¬eÀceebkeÀ 1 les 3 ... 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 24.11.2021 jespeer ogHeejer 12.00 
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

20.08.21
1254/ 
2021

3,28,246.00 24.11.212

3

2

1

20.08.21
1258/ 
2021

2,46,979.00 24.11.21

2
3
4
5
6

3

1

20.08.21
1259/ 
2021

2,71,682.00 24.11.21

2
3
4

5
6

ner veesìerme Deepe efoveebkeÀ 10.11.2021 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

५ठाणे जिल्हामुंबई, १५ नोव्हे्बर २०२१द ग्लोबल टाइम्स 

मतदार यादीमध्ये नाव
नो्दणीसाठी ववशेष मोहीम

सोशल मीकडयावर पोसट् टाकणय्ास मनाई; ग््ामीण भागातही जमावबंदी

वाघजाई घाटात चालतय्ा
कारचा सफ्ोट; 
चालकाचा

होरपळून मृत्यू
भडगाव: कागल मुरगुड

रसत्य्ावर वह्णाळी (ता. कागल,
तज. कोलह्ापूर) जवळील वाघजाई
घाटात चालतय्ा कारचा सफ्ोट
झाला. तय्ानंतर गाडी जळत जळत
सुमारे दोनशे मीटर खोल दरीत
जाऊन पडली. तय्ामधय्े गाडी
चालकाचा होरपळून मृतय्ू झाला.
शिु््वारी सकाळी अतभतजत हणमंत
धनवडे (वय ३१, रा. कणेरी) हे
आपली गाडी ि््मांक MH 09
AQ 3703 मधून प््वास करत
असताना अचानक गाडीचा सफ्ोट
झाला. तय्ानंतर पेट घेतलेली गाडी
जळत जळत सुमारे दोनशे मीटर
खोल दरीत जाऊन पडली. यामधय्े
धनवडे यांचा जागीच होरपळून
मृतय्ू झाला. गाडी दरीत
पडलय्ानंतर पतरसरातील
गवतालाही आग लागली.

या घटनेची मातहती गोरंबेचे
माजी सरपचं तशवाजी पाटील गोरबंे
यांनी कागल पोतलसांना तदली.
तय्ानंतर या आपघाताची वद््ी
तमळताच कागल पोलीस
ठाणय्ातील पोलीस अतधकारी
आतण कमा्चाऱय्ांनी आतण
अटग्नशमन दलाने घटनासथ्ळी
धाव घेतली. कागल पोलीस
ठाणय्ाचे स. पो. तन. संजय गोल््े हे
अपघाताची मातहती घत असता,
गाडी घाटात गेलय्ानंतर दोन सफ्ोट
झालय्ाचे प््तय्क््दश््ी लोकांनी
पोतलसांना सांतगतले. 

औरंगाबादेत लेबर कॉलनीत मंगळवारी
पाडापाडी होणय्ाची शकय्ता, रकहवाशांचे उपोषण सुरच्

औरंगाबादः शहरातील
बहुचतच्ात तवश््ास नगर लेबर
कॉलनीतील जीणा् शासकीय
वसाहतीव्र आता येतय्ा सोमवार
तकंवा मंगळवारी पाडापाडीची
कारवाई होणय्ाचे संकेत तजलह्ा
प््शासनाकडून देणय्ात आले
आहेत. 08 नोवह्ेब्र पय््ंत ही घरे
तरकामी करणय्ाचे आदेश
तजलह्ातधकाऱय्ांनी तदले होते.
अवैध मालकी हक्् आतण जीण्ा
वसाहती या दोन कारणास््व
तजलह्ातधकाऱय्ाकंडून ही कारवाई
करणय्ात येत आहे. माि्् येथील
जागा आतण मालकी हक््ाचय्ा
वादावरन् नागतरकांनी कोटा्ात

धाव घेतली असून प््शासनाने
रतहवाशांचा सहानुभूतीपूवा्क
तवचार करावा, या मागणीसाठी
नागतरकांनी बुधवारपासून
साखळी उपोषण सुर ्केले आहे.
ते अजूनही सुरच् आहे.

दरमय्ान, तजलह्ातधकाऱय्ांनी
लेबर कॉलनीतील रतहवाशांना
घरासंबंधीची कागदपि्े्
प््शासनाकडे जमा करणय्ाचे
आवाहन केले होते. सेवातनवृत््,
तय्ांचय्ा वारसांचा समावेश
असललेय्ा 183 कव्ाट्ास्ाधारकानंी
प््शासनाकडे बुधवारी
सायंकाळपय्ं्त कागदपि्े् जमा
केली. तय्ांची छाननी आता

प््शासनाकडून करणय्ात येणार
आहे. छाननीनंतर पुनवा्सनाचा
तनणा्य शासन स््रावर होईल,
अशी मातहती अतधकाऱय्ांनी
तदली. गुरव्ारी कव्ाटा्सा्धारकांनी
जमा केललेय्ा कागदपि््ांवर चचा्ा
झाली. तसेच शासनाने ही
वसाहत पाडणय्ासाठी परवानगी
तदलय्ामुळे आता पुढील
कारवाईचा मागा् मोकळा झाला
आहे. लेबर कॉलनीतील 338
कव्ाटा्सा्धारकांपैकी फकत् 183
रतहवाशांनी आपली कागदपि्े्
शासनाकडे सुपूदा् केली आहेत.
तय्ांचे अजा् भरन् सवह््े् केला
जाणार आहे. 

नातशकः जय्ांचे नाव मतदार
यादीमधय्े नाही, तय्ांचय्ासाठी मतदार
नावनोद्णी आतण मतदार नाव
दुरस्््ीसाठी तवशेष तशतबर आतण
ग््ामसभेचे आयोजन करणय्ात आले
आहे. नातशक तजलह्््ामधय्े जवळपास
पावणेतीन लाख दुबार मतदान
आढळलय्ाची ति््ार तशवसेनेने केली
आहे. तय्ा पा््शा्भूमीवर मतदार यादी
शुद््ीकरणाची मोहीम राबणय्ात येत
आहे. तशवाय तजलह्््ात येतय्ा फेब्ु्वारी
मतहनय्ात नातशक आतण महापातलका
तनवडणूक होत आहे. सधय्ाही बाजार
सतमतय्ांची तनवडणूक लागलेली आहे.
या साऱय्ा घडामोडी लक््ात घेता मतदार
नावनोद्णी आतण दुरस्््ीसाठी तवशेष
मोहीम राबणय्ात येत आहे.

तजलह्््ात 27, 28 नोवह्ेब्र रोजी
मतदार यादीत नाव नोद्णीसाठी तवशेष
तशतबराचे आयोजन करणय्ात आले
आहे. या मोतहमेमधय्े मतदार यादीतील
नावामधय्े दुरस्््ी, नाव वगळणे तसेच
नवीन नोद्णी आदी प््त््िया होईल.
सोबत तजलह्््ातील गावामंधय् ेमंगळवारी,
16 नोवह्ेब्र रोजी याच अनषुगंाने तवशषे
ग््ामसभेचे आयोजन करणय्ात येणार
आहे, अशी मातहती उपतजलह्ातधकारी
तथा उप तजलह्ा तनवडणूक अतधकारी

सव्ाती थतवल यांनी तदली आहे
नातशक शहरात मतदार यादीमधय्े

दुबार नावे घुसतवलय्ाची ति््ार आहे.
तसे प््कार इतरि्् घडले आहेत का
तकंवा मतदार यादीमधील नोद्ीबाबत
नागतरकांना काही हरकती असलय्ास
अथवा नाव नसलेलय्ा पाि्् नागतरकांना
तय्ांचे नाव नवय्ाने नोद्वावयाचे
असलय्ास तय्ांना तसा अजा् ग््ामसभेत
उपलबध् होणार आहे. मृत मतदार,
कायम सथ्लांततरत मतदारांचय्ा नावांची
वगळणी होणार आह.े तसचे लगन् होवनू
गावात आलेलय्ा मतहलांचय्ा नावाची
नोद्णी, तदवय्ांग मतदार तचनह्ांकीत
करणे व जय्ांचे 1 जानेवारी 2022 रोजी
18 वषा् पूणा् होत आहे, तय्ांची नवीन

मतदार मह्णून नोद्णी करणय्ाचय्ा
कामावर भर देणय्ात येणार आहे.

ग््ामसभेमधय्े ग््ामसेवक आतण
संबंतधत गावातील मतदान केद्््स््रीय
अतधकारी (BLO) नागतरकांना अजा्
भरण�्याबाबत माग्ादश्ान करणार आहेत.
नागतरकांकडून प््ापत् होणाऱय्ा हरकती,
आक्े्प, दुरस्््ी व नाव नोद्णी अजा्
एकि्् करन् ग््ामपंचायत काया्ालय
संबंतधत मतदार नोद्णी अतधकारी
यांचय्ाकडे पाठतवणय्ात येणार आहे.
तसेच या तवशेष ग््ामसभेमधय्े
नागतरकांना ऑनलाईन नाव नोद्णी
nvsp portal व voter helpline
App वरन् कशी करता येते, याबाबत
देखील मातहती देणय्ात येणार आहे.

परळीची जनता हुशार;
कोणाला ककती उडू द््ायचे हे
तय्ांना कळते- पंकजा मुंडे

बीड: परळीसह बीड तजलह्््ात
घडणाऱय्ा घटनवेरन् पकंजा मंुडेन्ी भाऊ
धनंजय मुंडेव्र चांगलाच तनशाणा
साधलाय. तय्ा मह्णालय्ा, की परळीची
जनता ही फार हुशार आहे, कोणाला
तकती उडू द््ायचे व कोणाची पतंग कधी
काटायची, हे याना चांगलेच माहीत आहे.
मला तवरोधकांवर टीका करायची नाही.
कारण तय्ासाठी मला माझी पातळी खाली
करावी लागेलं आतण मी माझी पातळी
खाली करनार नाही. असं मह्णत पंकजा
मुंडेन्ी नाव न घेता धनंजय मंुडेव्र
तनशाणा साधला आहे. तय्ा परळी येथे
आयोतजत दीपावली तनतमत््
सन्ेहतमलनाचा काय्ाि््मात बोलत होतय्ा.

तय्ा मह्णालय्ा परळी नगरीत काँग््ेसचे
राजकारण होते, तय्ावेळी परळीत
देशमुखांचे राजकारण होते. या परळी
मतदार संघात अनेक लोकांनी नेतृतव्
केले, अनेकांनी योगदान तदले आहे. या
परळीचय्ा जडणघडणीत खूप लोकांचा
वाटा आहे, परळीचय्ा राजकारणातील ती
तपढी कुठे आहे? आतण आत््ा काय
राजकारण सुर ् आहे ? मला
राष््््वादीचय्ा धनंजय मंुडेब्द््ल टीका
करायची नाही, कारण मला तय्ांचय्ा एवढं
खालचय्ा पातळीला जाऊन काम करताच
येणार नाही, मह्णून मी तय्ांचय्ावर टीका
करणार नाही. मी काम करणारी आहे, मी
कामाबद््ल बोलणार आहे, जनतेला
सांगायचे आहे, की तुमचा नेता थकला
नाही, हुकला नाही, मी तुमचय्ा सोबत
आहे. माझा फाटका काया्कता्ा देखील
प््ामातणकपन ेलढणार आह,े ही वानरसेना
माझय्ा सोबत आहे. असे मह्णत तय्ांनी
धनंजय मुंडेच्य्ा टीकेला प््ततउत््र तदले.

पुणे – त््िपुरा येथे मशीद जाळलय्ाचय्ा
अफवेनंतर देशासह महाराष््््ात तय्ाचे प््डसाद
उमटले. अमरावती, नांदेड, मालेगाव येथे
जातीय दंगली उसळलय्ाची घटना नुकतीच
घडलीया आहे. अमरावतीत सलग सुर्
रातहलेलय्ा तहंसाचारामुळे तेथे चार तदवस
संचारबंदी लागू करणय्ात आली आहे. या
पाठोपाठच खबरदारीचा उपाय मह्णून पुणे
तजलह्््ातील ग््ामीण भागातही फौजदारी दंड

प््त््िया सतंहतचेय्ा कलम 144 नुसार प््ततबधंक
आदेश लागू करणय्ात आले आहेत. ग््ामीण
भागात 14 नोवह्ेब्रपासून ते 20 नोवह्ेब्रपय््ंत
24  तासांसाठी जमावबदंी लागू करणय्ात आली
आहे. पुणे तजलह्््ाचे तजलह्ातधकारी डॉ, राजेश
देशमुख यांनी पि््क काढून ही मातहती तदली
आहे. या जमावबंदीचय्ा काळात नागतरकांना
खालील तनयमांचे पालन करणे बंधनकारक
असणार आहे.कोणतय्ाही वय्कत्ीला फेसबुक,

टव्वटर, इंसट्ाग््ाम या सोशल माधय्मावर
समाजात जातीय तणाव तनमा्ाण होईल अशय्ा
गोष््ी टाकता यणेार नाही तसचे फॉरवड्ा करता
येणार नाहीत. कोणतय्ाही वय्कत्ीने फेसबुक,
टव्वटर, इंसट्ाग््ाम, वह्ॉटसअ�ॅप इतय्ादी सोशल
माधय्माद््ारे समाजात जातीय तणाव तनमा्ाण
होणारा मजकूर तलतहलय्ास तसेच फॉरवडा्
केलय्ास तय्ाची सव्ा जबाबदारी ग््ुप ऍडतमनवर
रातहल. 
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