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।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

पििंरी-चििंवड शहरातील 
मिळकत कर थकबाकी असलले्ा 
मिळकतधारकांवर जप्ीिी आणि 
वसलुीिी जोरदार िोहहि सरुू 
केली आहे. शहरातील  मिवासी 
िालित्ांधारकांकडे तब्बल 
480 कोटी रूियांिा थकीत कर 
आहे. हा कर वसूल करण्ासाठी 
िहािाललकेि ेजोरदार प्रयत्न 
सरुू आहेत. तसिे थकबाकी 
असलेल्ा सदमिका धारकांिा कर 
भरण्ास सांगा, अशा आशयािे 
ित्र 100 सोसायट्ांच्ा अध्यक्ांिा 
कर आकारिी व कर सकंलि 
मवभागाि ेिाठमवले आहे. 

त्यानंतरही सदननकयाधयारकांनी 
कर न भरल्यास नयाईलयाजयान ेजगंम 
मयालमत्या जप्त करण्याचया इशयारया कर 

आकयारणी व कर सकंलन नवभयागयाचे 
सहयाय्यक आयुक्त ननलशे देशमखु यांनी 

ददलया आहे. त्यामळेु नमळकतधयारकांनी 
थकीत कर आणण चयालू कर भरून 
महयापयाललकेलया सहकयाय्य करयाव,े असे 
आवयाहनही  देशमखु यांनी केल ेआहे.

पपपंरी-चचचंवड शहरयात 5 
लयाख 92 हजयार नमळकतींची नोंद 
आहे. महयापयाललकेच्या 17 नवभयागीय 
कयाययालययामयार्य त कर संकलयानांचे 
कयामकयाज केले जयाते. गतवर्षी कर 
संकलन नवभयागयाने 625 कोटी कर 
वसूल केलया होतया. यंदया मयात्र, कर 
आकयारणी व कर सकंलन नवभयागयाचे 
सहयाय्यक आयुक्त ननलेश देशमुख 
यांनी 1 हजयार कोटी रूपयांच ेटयागगेट 
पणू्य करण्यासयाठी कंबर कसली आहे. 
चयाल ूआरथ्यक वर्षांत आत्यापययंत समुयारे 
पयावणे सहयाशे कोटी रूपये करयाची 
वसलुी झयाली आहे.

ययाबयाबत सहयाय्यक आयुक्त 

ननलशे देशमुख म्हणयाल,े शहरयातील 
गृह ननमयाण सोसयायटीमधील 
सदननकांची सखं्या मोठ्या प्रमयाणयात 
आहे. कयाही मोठ्या सोसयायट्ांमधे् 
एक हजयार ते दीड हजयार सदननकया 
धयारकांकडे थकबयाकी आहे. त्यामळेु 
संपूण्य सोसयायटीचे नळ कनेक्शन 
तोडणे जरी कयायद्याने योग्य असले 
तरी पयाललकया प्रशयासन अशी कयारवयाई 
करणयार नयाही. मयात्र, संबंरधत 
सोसयायटीमधील थकबयाकीदयारांनी 

पयाललकेचया कर भरयावया म्हणनू सोसयायटी 
अध्क्ष, सचचवांनी पयाललकेलया सहकयाय्य 
करून संबंरधतांनया कर भरण्यास 
सांगयाव.े

थकबयाकीदयारांची नयाव ेसोसयायटी 
नोटीस बोडयावर लयावयावी. त्यानतंरही 
थकबयाकीदयार सदननकया धयारकांनी 
कर न भरल्यास सोसयायटी अतंग्यत 
त्ांच ेनळजोड तोडण्यासयाठी अध्क्ष, 
सचचवांनया नवचयारयात घेऊन कयारवयाई 
करण्यात येईल.

संकलन विभागाची वसलुी मोहीम जोरात!

 

UDYAM-MH-26-0158827वर्ष - 6 । अंक - 274

www.mahaenews.com mahaenews.com maha_enews Mahaenews । बधुवार । दि. 18 जािवेारी 2023 पििंरी-चििंवड आवृत्ीपििंरी-चििंवड आवृत्ी

ePaper

लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

पंतप्रधानांचा दौराः नोकरदारांना फटका, िससोिा-घाटकोपर मेट्ो सेिा बंद 

  बकेायिा शाळांिा कुलयूि!

 फरार आरोिी अखरे गजाआड!

  शशिें गटािी कागिित् ेबोगस

आतील पानांत

विजेत्ा स्पध्धकानंा आकर्धक बक्ीसे…
 सिन्वयक संजय िटिी म्हिाले की, िहहला सक्िीकरि, 

उद्ोजकता मवकास, िवोहदतांिा संधी या हेतुिे आयोलजत केलेल्ा 
या जत्रेत एकूि १ हजारहूि अधधक स्टॉल मिशुल्क उिलब्ध करुि 
देण्ात येिार आहेत. 

 तसेि, िहाराष्ट् ातील प्रते्क लजल्हातील खाद् संस्कृ ती, ग्ाि 
संस्कृ ती, कलाककृ ती िुिे, पििंरी-चििंवड शहरातील िागररकांिययंत 
िोहोिवण्ािा आयोजकांिा िािस आहे. मवद्ाथथी आणि िवोहदत 
कलावंतरांसाठी हक्ािे व्ासिीठ असूि, मवजेत्ा स्पधधाकांिा 
आकर्षक बक्ीसेही देण्ात येिार आहेत.

 अन्यथा जगंम मालमत्ा जप्त करणार..
 िहहल्ा टप्प्ात थकबाकी असलले्ा 100 सोसायटीच्ा अध्यक् आणि 

सचिवांिा िाललकेि ेित्र िाठमवल ेआहे. शहरातील 500 सोसायट्ांिा ित्र 
िाठमवण्ात यिेार आहेत. अध्यक्ांिी संबंधधतांिा थकीत कर भरण्ास सांगाव,े 
अस ेआवाहि सहाय्यक आयकु्त देशिखु यांिी केल ेआहे. िात्र, त्ाितंरही कर ि 
भरिाऱया सदमिका धारकांच्ा जगंि िालित्ा जप् करण्ात यिेार असल्ािा 
इशाराही त्ांिी हदला आहे.

…तर  थकबाकीदारांची जंगम मालमत्ा जप्त करणार; ममळकत कर वसुलीसाठी संकलन ववभागाचे पत्र

तब्बल २५ हून अधिक ववववि स्पिाांचे आयोजन, शाळा, महाववद्ालयांसह ववववि संसांचा सहभाग
।पििंरी चििंवड ।

 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

महाराष्ट् ािील सववाि मोठी 
‘‘इंद्ायणी थडी-२०२३’’ जते्ि 
िुणे शजल्हासह महाराष्ट् ािील 
गुणवंि तवद्ाथथी, आणण 
कलावंिांसाठी सुवण्षसंधी 
उिलब्ध झाली आहे. या जत्ेि 
िब्बल २५ हयूि अधधक तवतवध 
स्पधवा आणण काय्षक्रमांिे 
आयोजि करण्ाि आले. 
ज्ाद्ारे िवोदििांच्ा सुप्त 
कुलागुणांिा वाव तमळणार 
आहे. पििंरी-चििंवड भारिीय 
जििा िाटथीिे शहराध्यक्ष िथा 

आमिार महेश लांडगे यांच्ा 
संकल्पिेियूि आणण शशवांजली 
सखी मंिच्ा िुढाकारािे 
‘‘इंद्ायणी थडी’’ जत्ा दि. 
२५ जािेवारी २०२३ िे दि. 
२९ जािेवारी २०२३ िरम्ाि 
आयोशजि केली आहे.

नवद्यार्थषांच्या सयामयान्य 
ज्यानयात भर घयालणयारे उपक्रम 
ययामधे् पहयायलया नमळणयार 
आहेत. 

विविध स्पधाां
त्यामध्े महयारयाष्ट् यातील प्रते्क 

लजल्हयातील खयाद् संसृ्ती, ग्याम 
संसृ्ती, हस्तकलया, अयोध्ेतील 

प्र भू  श् ी र या म 
मंददरयाची प्रनतकृती, 
ग् या म 

संसृ्ती, पयाटील वयाडया, हयास्य 
जत्रया, ऐनतहयालसक शस्त्र प्रदश्यन, 

ग्ंथ प्रदश्यन, बयालजत्रया, 
मॅलजक शो, रॅशन शो, 

नृत् स्पधया आदी 
नवनवध नवनवध 

उपक्रमांचया 
आ नं द 
घेण्यासयाठी 
आ प ल् या 
शयाळेतील 

नवद्यार्थषांनी 
भेट द्यावी, 

असे आवयाहन 
क रण्यात आले 

आहे. तसेच, पपपंरी-चचचंवडसह 
पु णे  ल ज ल्ह या त ी ल  ग् या म ी ण 
भयागयातील शयाळया-महयानवद्यालयांच्या 
व्यवस्यापनांनी ‘‘इंद्यायणी थडी’’ 
आवश्य भेट द्यावी. 

तसेच, नवनवध स्पधषांमध्े 
सहभयागी होण्यासयाठी रयाहुल पयाखरे 
88568 08833 यया मोबयाईल 
क्रमांकयावर संपक्य  सयाधयावया, असे 
आवयाहन करण्यात आले आहे.

‘‘इंद्रायणी थडी’’त विद्राथथी, कलराितंांसराठी सिुण्णसधंी!

थकबाकी असलेल्ा सदननकािारकानंा 
कर भरण्ास सांगा,
१०० सोसायटाचं्ा अध्यकानंा कर 
आकारणी व कर सकंलन ववभागाच ेपत्र
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 ।िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।
िुिे लजल्हातील 

१३ बेकायदा इंग्जी 
िाध्यिाच्ा शाळा बंद 

करण्ािा मिि्षय लजल्ा 
प्रशासिािे घेतला आहे. 
त्ािुळे या शाळांिधील 

मवद्ार्थ्यांिे शैक्णिक 
िुकसाि टाळण्ासाठी 

लजल्ा िरररद मवद्ार्थ्यांिा 
जवळच्ा इतर शाळांिध्ये 

सािावूि घेिार आहे. 
यासोबति या मवद्ार्थ्यांिा 

लजल्ा िरररदेच्ा 
शाळांिध्येही प्रवेश हदला 
जािार असल्ािे लजल्ा 

िरररदेच्ा प्राथमिक लशक्ि 
मवभागािे सांगगतले. िुिे 
लजल्हात 13 शाळा राज्य 

सरकारच्ा िरवािगीलशवाय 

सुरू असल्ािे आढळूि 
आले आहे. यािूवथीही 43 

अिधधककृ त शाळा उघडकीस 
आल्ा होत्ा. यातील काही 

शाळांिा दंड आकारण्ात 
आला आहे. त्ािंतरही 

काही अिधधककृ त शाळा सुरू 
असल्ािे हदसूि आले. या 

अिधधककृ त शाळांवर गुने् 
दाखल करण्ािी तयारी 
गटलशक्िाधधकारी करत 
असल्ािे आदेश लजल्ा 

िरररदेच्ा लशक्ि मवभागािे 
हदले आहेत.

गटलशक्षण अरधकयाऱयांनया 
अनरधकृत शयाळांवर गुने् दयाखल 
करण्याचे आदेश ददले आहेत. यया 
शयाळया जून 2022 पयासून अनरधकृत 
घोपर्त केल्या जयात होत्या. मयान्यतया 
नमळेपययंत यया शयाळया बंद रयाहणयार 
आहेत. नवद्यार्थषांनया सयामयावून घेणे. 
अरधवेशन पूण्य करणे ही संस्ांची 
जबयाबदयारी आहे.

बकेायदा शाळानंा कुलपू!

। िुणे।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

रयाज्य सरकयारने पुणे लजल्या 
ननयोजन सनमतीवरील नयामननदगेलशत 
आणण नवशरे् ननमपंत्रत नमळून एकूण 
२० सदस्यांची मंगळवयारी (तया.१७) 
ननयुक्ती केली आहे. नवननयुक्त 
२० सदस्यांमधे् नवधयानसभया 
पकंवया नवधयानपररर्द पकंवया संसद 
सदस्यांमधून ननवडण्यात यणेयाऱयया दोन, 
लजल्या ननयोजनयाच ेज्यान असलले्या 
चयार अशया एकूण सहया नयामननदगेलशत 
तर, अन्य १४ नवशरे् ननमंपत्रत सदस्य 
आहेत.

नयामननदगे लशत सदस्यांमध्े 
आमदयार भीमरयाव तयापकीर, 
रयाहुल कुल,मयाजी सहकयारमंत्री 
हर््यवध्यन पयाटील, मयाजी रयाज्यमंत्री 

नवजय लशवतयारे, मयाजी खयासदयार 
लशवयाजीरयाव आढळरयाव पयाटील, 
पुणे महयानगरपयाललकेतील मयाजी 
सभयागृह नेते गणेश बीडकर आदी 
सदस्यांचया समयावेश आहे.नवशेर् 
ननमंपत्रत १४ सदस्यांमध्े भगवयान 
नयारयायण पोखरकर (वरयाळे, तया. खडे), 
मयाजी मंत्री सजंय ऊर्य  बयाळया भेगडे 
(तळेगयाव दयाभयाडे, तया. मयावळ), वयासदेुव 
कयाळे ((दौंड), आशया बचुके (पयारंडे, 
तया. जुन्नर),रयाहुल बयाबूरयाव पयाचणगे 
(बयाबुरयावनगर, तया. लशरूर), जीवन 
कोंडे (केळवडे, तया. भोर), पांडुरंग कचरे 
(कयाटेवयाडी, तया. बयारयामती), नवजय रुगे 
(भोसरी, तया. हवेली),

 पणु ेजिल्रा वियोिि समितीिर 
सरकरारतर्फे  २० िणांची वियकु्ती

       पणेु मजल्ह्ातील १३ बेकायदा इंग्रजी माध्यमाच्ा शाळा बदं, फी परत करण्ाचे आदेश

विद्ार्ाांच ेशुल्क परत कराि ेलागणार...
 अिधधककृ त शाळांवर कारवाई झाल्ास िुलांिे शैक्णिक 

भमवतव् धोक्ात येण्ािी चिन्े आहेत. मवद्ार्थ्यांिी गैरसोय 
होऊ िये, यासाठी या शाळांच्ा िररसरातील इतर शाळांिध्ये 
त्ांिा सािावूि घेतले जाईल. त्ािुळे मवद्ार्थ्यांच्ा अभ्ासात 
अडथळा येिार िाही. मवद्ार्थ्यांिे शैक्णिक िुकसाि होिार िाही, 
यािी काळजी घेतली जाईल, असे लशक्िाधधकाऱयांिी सांगगतले 
आहे. या अिधधककृ त इंग्जी िाध्यिाच्ा शाळांवर कारवाई करण्ात 
येिार असूि, त्ा शाळांिधे्य लशकिाऱया मवद्ार्थ्यांकडूि वसूल 
केलेले शुल्कही शाळांिा िरत करावे लागिार असल्ािे लजल्ा 
िरररदेच्ा लशक्ि मवभागाकडूि सांगण्ात आले.

जजल्ह्ातील बेकायदा शाळा
1. ऑपक्ष ड इंटरिॅशिल सू्ल (आंबेगाव बुद्कु ता. हवेली)
2. िुिे इंटरिॅशिल सू्ल (अष्िूर िाळा, लोिी काळभोर, टी. 
हवेली)
3. श्ीिाथ इंग्लिश िीपडयि सू्ल (वीर लजल्ा िुरंदर- िरस्पर 
स्थलांतर)
4. संकल्प वॅ्ली सू्ल (उरवडे लजल्ा िुळशी)
5. SNBP टके्ो सू्ल (बावधि लजल्ा िुळशी)
6. राहुल इंटरिॅशिल सू्ल (हहजंवडी लजल्ा िुळशी)
7. अंकुर इंग्लिश सू्ल (जांभे/सांगवडे लजल्ा िुळशी)
8. श्ी साई बालाजी िग्लिक सू्ल (दत्वाडी िेरे, लजल्ा िुळशी)
9. श्ी िंगेश इंग्लिश िीपडयि प्रायिरी सू्ल (अशोकिगर, ललगंाली 
रोड, दौंड- िरस्पर स्थलांतर)
10. के्यन्स इंग्लिश सू्ल (कासुडथी लजल्ा दौंड)
1 1. पकडझी शाळा (शाललिार िौक, दौंड)
12. सुलोिंताई झेंडे बालमवकास व प्राथमिक शाळा (कंुलजरवाडी 
लजल्ा हवेली)
13. तक्लशला मवक्िलशला इंग्जी िाध्यि प्राथमिक शाळा 
(पकरकटवाडी लजल्ा हवेली)
एकूि अिधधककृ त शाळा: ४३
शाळा बंद: 30
- शाळा अजूिही सुरू आहेत: 13
- दंपडत शाळा : ४
- एकूि दंड वसूलः िार लाख रुिये 

। िुणे  । महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

 पुणे लजल्या पररर्देच्यावतीने 
लजल्हयातील सरपंच, ग्यामसेवक 
आणण ठेकेदयारांसयाठी संयुक्त 
कयाय्यशयाळेचे आयोजन करण्यात 
आले आहे. येत्या २७ जयानेवयारीलया 
पुणे लजल्या पररर्देत ही संयुक्त 
कयाय्यशयाळया आयोलजत करण्यात 
आली आहे.

लजल्हयातील नवनवध गयावांमध्े 
जलजीवन नमशनअंतग्यत केल्या 
जयाणयाऱयया कयामांनया अरधक गती 
देण्यासयाठी ही संयुक्त कयाय्यशयाळया 
ठेवण्यात आल्याचे लजल्या पररर्देचे 
मुख् कयाय्यकयारी अरधकयारी आयुर् 

प्रसयाद यांनी सांगगतले.
पयालकमंत्री चंद्कांत पयाटील 

यांच्या हसे्त यया कयाय्यशयाळेचे 
उदघ्याटन करण्यात येणयार आहे. 
लजल्हयातील गयावया-गयावयातील आणण 
वयाड्या-वस्तांवरील सव्य कुटंुबांनया 
नळयाद्यारे पपण्याचे पयाणी देण्यासयाठी 
जलजीवन नमशन अंतग्यत 
नळजोडणी करण्यात येत आहे.

यया उपक्रमांतग्यत जयास्तीत 
जयास्त नळजोडणी करण्यासयाठी 
लजल्या पररर्द प्रशयासनयाकडून प्रयत्न 
करण्यात येत आहेत. 

मयात्र ययासयाठी गयावपयातळीवर 
कयामांनया अडथळे येत आहेत. 
हे अडथळे दरू करण्यासयाठी यया 
उपक्रमयाच्या अंमलबजयावणीशी 
ननगपडत सव्य घटकांनया एकपत्रत 

आणून, त्ांनया ययाबयाबत मयाग्यदश्यन 
करतया ययावे, हया यया संयुक्त 
कयाय्यशयाळेच्या आयोजनयामयागचया 
लजल्या पररर्द प्रशयासनयाचया 
मुख् उदे्श असल्याचेही प्रसयाद 
यांनी ययावेळी स्पष् केले.यया 
गयावपयातळीवरील अडचणींमुळे 
पयाणी योजनया पणू्य झयाल्यानतंरसदु्या 
हस्तांतरण करण्याच्या प्रपक्रयेलया 
अडथळया येऊ शकतो.  

हया अडथळया आतयाच दूर 
करण्यासयाठी प्रशयासनयाकडून 
कयाळजी घेतली जयात आहे. यया 
कयाय्यशयाळेत गयावपयातळीवर सरपंच 
आणण ग्यामसेवकांनया योजनेच्या 
अंमलबजयावणीसयाठी नेमक्या 
कोणत्या अडचणी येत आहेत. हे 
जयाणून घेण्यात येणयार आहे.

सरपचं, ग्रािसिेक, ठेकेदरारांची 
२७ िरािेिरारीलरा सयंकु् कराय्णशराळरावाहतुकीसाठी पलु बदं
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फरार आरोपी अखरे गजाआड!
पििंरी  । महाईन्यूज । 

ित्ीिा खयूि करूि िब्बल 
२७ वर्ष िोशलसांिा गुंगारा 
िेि िाव बिलयूि राहणाऱया 

आरोिीला पििंरी-चििंवड गुने् 
शाखा युतिट १ च्ा िथकािे 

मोठ्ा शशिाफीिे अटक केले 
आहे. ही कारवाई िोशलसांिी 

आरोिीच्ा उस्ािाबाि येथील 
मयूळ गावी जाऊि केली आहे.

रामा िारप्ा कांबळे (वय 
६६, रा. कोळिुर िांढरी िा. 

लोहारा शज. उस्ािाबाि) असे 
अटक करण्ाि आलेल्ा 

आरोिीिे िाव आहे. िो १९९५ 
िासयूि ित्ीिा खयूि करुि िसार 
झाला होिा. याप्रकरणी भोसरी 

िोलीस ठाण्ाि गुन्ा िेखील 
िाखल आहे.

प ो ल ल स ां न ी  द द ले ल् या 
मयादहतीनुसयार, दगडी उकळ 
डोक्यात आणण छयातीवर मयारन 
आरोपी रयामया कांबळे ययाने १९९५ 
मध्े त्याची पत्नी सुलशलयाबयाई रयामया 

कांबळे यांचया खून केलया होतया. 
खून करून तो पसयार झयालया होतया. 
तसेच वयारंवयार पोललसांनया मयागील 
२७ वर्षांपयासून गुंगयारया देत होतया. 

यया दरम्यान गुने् शयाखया युननट १ चे 
एक पथक कयाही ददवसांपूवषी ३५४ 
मधील आरोपी महेश रभमरयाव 
कांबळे ययालया अटक करण्यासयाठी 

आरोपी रयामया कांबळे रयाहत असलेले 
गयाव कोळनुर येथे गेले होते. 

ययावेळी पोललसांनी महेश 
कांबळे ययालया अटक केली. 

तर रयामया देखील ययाच गयावचया 
असल्याची मयादहती पोललसांनया 
होती. पोललसांनी रयामया ययाच्याबयाबत 
गयावयात नवचयारपूस केली असतया 
त्याने दसुरया नववयाह केलया असून 
नयाव बदलून मयावळयातील उसगे येथे 
रयाम कोंडीबया बनसोडे यया नयावयाने 
तेथील वीटभट्ीवर कयाम करत 
असल्याची मयादहती पोललसांनया 
नमळयाली. 

पोललसांनी लगेचच उसगे येथे 
जयाऊन आरोपी रयामया कांबळे ययालया 
तयाब्यात घेतले. चौकशीमधे् त्याने 
एकया मुक्या मदहलेसोबत नववयाह 
केलया असून त्यालया तीन मुले 
असल्याचे सांगगतले. 

तसेच १९९५ सयाली भोसरी 
येथील रयाहत्या घरी त्यानेच त्याची 

पत्नी सुलशलयाबयाईचया खून केल्याचे 
कबूल केले. पोललसांनी रयामया 
ययालया अटक केली असून पुढील 
कयारवयाईसयाठी भोसरी पोललसांच्या 
तयाब्यात ददले आहे.

२७ वर््य उघडकीस न आलेल्या 
पकचकट गुन्हयाची उकल पोलीस 
आयुक्त नवनोय कुमयार चौबे, सह 
पोलीस आयुक्त मनोज लोदहयया, 
अपर पोलीस आयुक्त डॉ. संजय 
लशदें, पोलीस उप आयुक्त (गुने्) 
स्वप्या गोरे, सहयायक पोलीस 
आयुक्त डॉ. प्रशांत अमृतकर 
यांच्या मयाग्यदश्यनयाखयाली गुने् 
शयाखया युननट १ चे वररष्ठ पोलीस 
ननरीक्षक ज्यानेश्वर कयाटकर, 
सहयायक पोलीस उप ननरीक्षक 
कयानडे, पोलीस हवयालदयार मुल्या, 
पोलीस हवयालदयार बोऱहयाडे, पोलीस 
हवयालदयार कमले, पोलीस नयाईक 
दहरळकर, पोलीस नयाईक मोरे, 
पोलीस लशपयाई जयायमयाई, सरोदे, 
रूपनवर यांच्या पथकयाने केली 
आहे. तांत्रीक नवश्ेर्ण हे तांत्रीक 
शयाखेचे पोलीस हवयालदयार नयागेश 
मयाळी यांनी करून तपयास पथकयास 
नवशेर् सहकयाय्य केलेले आहे.

वपंपरी-धचंचवड गनेु् शाखा यनुनट १ च्ा पथकाची कामनगरी

पत्ीचा खनू करुन तब्बल २७ वर्षे राहत होता नाव बदलून

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

पििंरी-चििंवड 
िहािगरिाललकेच्ा 

आस्थाििेवरील गिवेश देय 
कि्षिाऱयांच्ा गिवेशािे 

धोरि ठरमवण्ात येिार आहे. 
सद्ग्स्थतीतील गिवेशािध्ये 

बदल करायिा असल्ास 
त्ाबाबतिी िागिी संबधधत 

मवभागािार्ष त कािगार कल्ाि 
मवभागाकडे करावी, असे 

अमतररक्त आयुक्त प्रहदि जांभळे 
िाटील यांिी िररित्रकाद्ारे सव्ष 
मवभागप्रिुखांिा कळवले आहे.

म ह या प या ल ल के च् या 
आस्यापनेवरील गणवेश देय 
कम्यचयाऱयांनया गणवेशयाची रोख 
रक्कम देण्याबयाबतचया ननण्यय 
सनमतीमयार्य त घेण्याकयामी तसेच 

धोरण ठरवण्यासयाठी महयापयाललकया 
आयुक्त यांच्या अध्क्षतेखयाली सव्य 
संबरधत अरधकयाऱयांची एकपत्रत 
सनमती गठीत करण्यात आली 
आहे. दरम्यानच्या कयालयावधीत 
कयाही नवभयागयातील अरधकयारी, 

कम्यचयारी तसेच महयानगरपयाललकया 
महयासंघयाची गणवेशयामधे् बदल 
करण्याबयाबतची मयागणी कयामगयार 
कल्याण नवभयागयाकडे प्रयाप्त झयाली 
होती. त्या अनुर्ंगयाने गणवेश देय 
कम्यचयाऱयांनी सद्स्स्तीतील 

गणवेशयामधे् बदल करयायचया 
असल्यास त्याबयाबतची मयागणी 
संबरधत नवभयागयामयार्य त कयामगयार 
कल्याण नवभयागयाकडे २३ जयानेवयारी 
२०२३ पूवषी सयादर करयावी असे 
आवयाहन कयामगयार कल्याण 
नवभयागयाच्या वतीने सव्य नवभयागांनया 
पररपत्रकयाद्यारे करण्यात आल ेआहे.

गणवेश देय कम्यचयाऱयांमध्े 
मजूर, कचरयाकुली, स्पेकुली, 
कंपोष्कुली, डॉग पपग स्ॉड 
कुली, पुरर् व मदहलया सरयाई 
कयामगयार, सरया ई  सेवक, 
गटरकुली, मयाळी, न्यावी, पेंटर, 
स्यापत् अरभयांपत्रकी सहयाय्यक, 
रंगमंच मदतनीस, अनतक्रमण 
ननरीक्षक, वीज पय्यवेक्षक, मंडई 
ननरीक्षक, नमळकतकर ननरीक्षक, 
वयाहनचयालक, ललफ्टमन, सर्वगेअर, 

रोपनवके्रतया, प्ंबर, रोड रोलर 
चयालक, गयाळणी ऑपरेटर, 
मुकयादम, मीटर ननरीक्षक, सुतयार, 
आरोग्य ननरीक्षक, मुख् आरोग्य 
ननरीक्षक, अलससं्ट हॉटषीकल्चर 
सुपरवयायझर, सहयायक उद्यान 
ननरीक्षक, हॉटषीकल्चर सुपरवयायझर, 
उद्यान ननरीक्षक, उद्यान सहयायक, 
कयाययालयीन लशपयाई (मदहलया व 
पुरर्), आयया, नयाईक, वॉड्यबॉय, 
लॅब टेक्ीलशयन, कम्याउंडर, 
रयामयालसस्, एक्स-रे टेक्ीलशयन, 
म ले र र य या  सु प र व या य झ र , 
व्ययाययामशयाळया मदतनीस, अलससं्ट 
लॅब टेक्ीलशयन, कननष्ठ अरभयंतया 
(स्यापत्, नवदु्त), रखवयालदयार 
(पुरर्,मदहलया), सुरक्षया पय्यवेक्षक, 
सुरक्षया अरधकयारी, सहयायक 
सुरक्षया अरधकयारी, वीजतंत्री, 

वयायरमन, जनरेटर ऑपरेटर, उप 
मुख् अगनिशयामक अरधकयारी, 
सब ऑपर सर, रयायरमन, 
ललपडगं रयायरमन, वयाहनचयालक 
अगनिशयामक, वैद्कीय अरधकयारी, 
पशु  वैद्कीय  अरधकयार ी , 
केनमस्, अलससं्ट केनमस्, 
गयाळणी ननरीक्षक, आरोग्य 
वैद्कीय अरधकयारी, बी.सी.जी. 
टेक्ीलशयन, नते्रचचपकत्या सहयायक, 
कयाय्यव्यवस्यापक, सहयायक 
कयाय्यव्यवस्यापक, कननष्ठ अरभयंतया 
(मेकॅननक), परटर, मेंटेनन्स हेल्पर, 
जीवरक्षक कम मदतनीस, मदहलया व 
पुरर् ननदेशक, गट ननदेशक (आय.
टी.आय.), पररचयाररकया, सपपोद्यान 
मजूर, ए.एन.एम., एन.एम, मल्ी 
पप्यज वक्य र आदी पदांचया समयावेश 
आहे.

िहरापराललकरा कि्णचरारी गणिशे धोरण ठरविणरार!
अधतररक्त आयकु्त प्रदीप जाभंळे-पाटील यांनी  सव्व ववभागप्रमखुांना पररपत्रकाद्ार ेकळववले
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ऑक्सरॅ ि ’च्ा  अहवालातील 
आकडेवारीत डोकावले की, वास्तवािे 
िटके आणि श्ीिंतीिी झुळूक यांच्ातील 
मवरोधाभासािी दरी हदवसेंहदवस अधधकाधधक 
रंुदावत असल्ािे स्पष् होत.े

देशयातील चयाळीस टके्क सपंत्ी एक टक्कया 
लोकांकडे आहे. देशयातील आघयाडीच्या 

शभंर श्ीमतंांकडे मयाच्य २०२०मध् े३१३ अब्ज 
डॉलर सपंत्ी होती, ती २०२१मध् े७७५ अब्ज 
डॉलरवर पोहोचली आहे. यया घटकयाच्या श्ीमतं 
होण्याचया वेग सयाऱयया जगयालया हयादरवणयाऱयया 
कोरोनयाच्या महयासयाथीतही कयायम होतया, हे लक्षयात 
घतेया महयासयाथ नेमकी कोणयाच्या जीवयावर उठली 
आणण कोणयाची घरेदयारे, रोजगयार उद ्ध्वस्त करून 
गलेी हे लक्षयात यते.े देशयातील तळयातील पन्नयास 
टके्क लोकांकडे केवळ तीन टके्क सपंत्ी आहे.

भयारतयात २२.८९कोटी लोक गररबीत जगत 
आहेत. गरीबांची सवयारधक सखं्या आहे ही. वरच्या 
दहया टके्क श्ीमतंांच्या तलुनते तळयातील पन्नयास 
टके्क लोक सहयापट अरधक अप्रत्क्ष कर भरतयात. 
अन्न आणण नबगर अन्नयावरील करदयात्ांत खयालच्या 
पन्नयास टके्क लोकांचया वयाटया ६४ टक्क्ांवर आहे. 
सरकयारलया वस्त ूआणण सवेया करयाद्यारे (जीएसटी) 
यणेयाऱयया उत्पन्नयातील ६४ टके्क रक्कम खयालच्या 
पन्नयास टक्क्ांतनू आणण केवळ चयार टके्क वरच्या 
दहया टके्क श्ीमतंांकडून यते.े

ययाच दहया टक्क्ांच्या सहयापट अप्रत्क्ष 
कर खयालच्या पन्नयास टक्क्ांतून येतो. श्ीमंत 
वगयापैकी जे अरधकयारधक आरथ्यक गुंतवणूक 
करतयात, उद्ोजकतेच्या मयागयान ेजयातयात, खखशयातील 
भांडवल पणयालया लयावतयात, त्ांनी पत्करलेलया 
धोकया लक्षयात घतेया लयाभयाच ेमयाप त्याच्या पदरयात 
अरधक पडण ेस्वयाभयानवक आहे. व्यवहयाय्य आहे, 
त्याबयाबत दमुतच नयाही. मयात्र, केवळ वयारसया 
हक्कयान ेनमळनवललेी मयालमत्या आणण श्ीमतंीचया 
उपभोग घेत देशयाच्या नवकयासकयाययात कोणतयाही 
वयाटया न उचलणयाऱयांच ेकयाय? त्ांच्या बयाबतीत 
शयासनससं्चेया हस्तक्षपे महत्तयाचया ठरेल. प्रश् न 
आहे तो त्याच ेमयाग्य शोधण्याचया. ही नवर्मतचेी 
दरी अतोनयात रंदयावण ेसमयाजस्वयास्थयासयाठी योग्य 
नयाही आणण समतोल नवकयासयाच्या दृष्ीनहेी. त्यातून 
सहजीवन, सौहयादयालया हयादरे बस ूशकतयात. स्वतःलया 
कल्याणकयारी म्हणवणयाऱयया शयासनव्यवस्लेया ते 
ननश ्चचतच भूर्णयावह नयाही.

मुळयात सयामयालजक नवर्मतेत जगणयाऱयया 
येथील समयाजयाचे दैन्य अरधक गदहरे बनले 
ते कोरोनयाच्या महयासयाथीने हे वयास्तव आहे. 
त्यावळेेपयासनू आजही समुयारे ऐशंी कोटी जनतलेया 
अनदुयाननत अन्नधयान्य सरकयार परुवत आहे. देशयात 
२०१८मधे् भुकेल्या लोकांची संख्या एकोणीस 
कोटी होती;़ ती २०२२ मध् े३५कोटींवर पोहोचली 
आहे. 

तिजोऱया  
आणण िऱया

संपादकीय

अगा करुणाकरा कररतसें धांवा ।
या मज सोडवा लवकरी ॥१॥

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

भयूतमका

प्रत्के भयार्ते कयाही वळेया एकयाच 
शब्याच ेवगेवगेळे अथ्य असतयात. 

तेर्वया वयाक्यातलया संदभ्य लक्षयात घेऊन 
अथ्य लयावयायचया असतो आणण तरीही नयाही 
समजलया तर शब्कोश पकंवया शब्याशी 
ननगपडत मयादहती गगुलवरून तमु्ही नमळवू 
शकतया. म्हणजे वयाचन करणे अरधक सोपे 
होईल.

वयाचनयाची प्रपकयया ही आपल्या 
मेंदचू्या आत चयालत असल्यान ेनतच ेएवढे 
मोठे स्वरूप आपल्यालया जयाणवत नयाही, 
पण पयाहयायलया गले ेतर एकेक मुद्या सलग 
करून जोडल्यावर जेर्वया मनयात नवचयारांची 
एक सयाखळी तययार होत,े तरे्वया खर् यया अथयाने 
छयापलले्या मजकुरयाच ेग्हण होते. आपली 
बौणद्क क्षमतया, शब्ांच ेज्यान, पूवयानुभव, 
मयानलसक अवस्या, आजूबयाजूचे वयातयावरण, 
आपले हेत,ू इच्या अशया गोष्ींचया आपल्या 
वयाचनयावर पररणयाम होत असतो. वयाचन 
करतयानया एखयादया शब् नयाही समजलया तर 
पटकन अथ्य नवचयारून आपल्या ज्यानयात 
वृद्ी करतया यऊे शकते. अनकेदया असहेी 
होत ेकी एखयादया मजकूर वयाचतयानया अचयानक 

आपल्यालया त्याच्याच संदभयात असललेे 
आपले पूवयानुभव आठवतयात. आपल्या 
आयुष्यात घडून गेलेल्या गोष्ीचया संबंध 
कसया ययाच्याशी आहे हेदेखील तपयासून 
पयादहले जयात असते. कोणत्याही भयार्ेत 
वयाचन करया, पण वयाचन करतयानया एक 
महत्तयाचया ननयम मयात्र लक्षयात ठेवया. ‘समजनू 
केललेे वयाचन दीघ्यकयाळ लक्षयात रयाहत.े’

जर आपल्या ज्यानयाचया सयाठया 
वयाढवयायचया असेल तर दररोज ननत्नमेयाने 
वयाचन केलेच पयादहजे. म्हणूनच ‘वयाचयाल 
तर वयाचयाल’ ही म्हण आजही तेवढीच 
लयागू पडते. आपल्या आजूबयाजूलया कयाय 
चयाललयं, सयामयालजक, वचैयाररक प्रगल्भतया 
यया सव्य गोष्ी यया म्हणीच्या अथयाशी ननगपडत 
आहेत. दरवर्षी सयाजरया केलया जयाणयारया ‘वयाचन 
प्ररेणया ददवस’ हयादेखील वयाचनयाचचे महत्त 

अधोरेखखत करतो आणण त्या ददवसयाचे 
उपद्ष्च मळुयात हे आहे की वयाचन संसृ्ती 
वयाढयावी. ‘वयाचल्याने आपल्या ज्यानयात 
खपू मोठ्या प्रमयाणयात भर पडते’ हे प्रत्के 
सयामयान्य मयाणसयापययंत पोहचणे पकती 
गरजेचे आहे हे ययातनू स्पष् होत.े मयाझ्या मते 
कयाहींनी यदंयाही हया संकल्प केलया असेल की 
दररोज वयाचन करयाव.े मुद्या ‘कयाय करणयार’ 
ययाचया नसून ‘कसे करणयार’ असया आहे. 
एखयादी गोष् नुसती वयाचयायची म्हणून वयाचू 
नकया. त्यातनू लखेकयालया कयाय म्हणयायचे 
आहे त ेसमजून घ्या.

कोणत्याही प्रकयारच ेलेखन सयादहत् 
हे तमुच्या लजवलग नमत्रयाच,े मयाग्यदश्यकयाचे 
कयाम करत असते. त्यामुळे वेळ नमळेल 
तरे्वया वयाचन करया. म्हणनूच ज्यान आणण धन 
नमळवतयानया त ेकसे वयाढवयाव ेययाबयाबत अस े
म्हटले जयात ेकी ‘धन हे कणयाकणयान ेआणण 
ज्यान हे क्षणयाक्षणांनी वयाढवयायच ेअसत.े’ 
क्षणांचया वयापर योग्य प्रकयारे करया आणण 
त्यात वयाचन करया. वयाचन कसले करयावे 
हयासुद्या एक महत्तयाचया मुद्या आहे, पण 
ययाच ेउत्र ज्ययाच ेत्ांनीच ठरनवण ेयोग्य. 

वािाल िर वािाल
वािि करतािा शब्ािा योग्य अथ्ष लाविेही खिू िहत्तािी गोष् असते. िी कोित्ाही एका भारेच्ा बाबतीत 

सांगत िाही.

।। अभंगवाणी ।।

महाईन्यूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाटील यांिी नवशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बाजूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे नवभागीय काययालयामधूि प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डडजजटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखिाशी डकंवा नवचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे िाही.  काय्षकारी संिािक ः *वैष्णव जाधव. (*सव्व बातम्ांची, लेखांची व लेखिाची जबाबदारी यांची राहील) एमएसएमई क्रमांक ः MH-26-0158827. 
(नवशेष सूचिा: हा अंक डप्रटंसाठी िाही. गैरवापर केल्ास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.)

एसटी कम्षिाऱयांच्ा विेिािे त्ांगडे सटुणार कसे?

रयाज्य पररवहन महयामडंळयाची एसटी आणण 
नतच्याशी अतूट नयाते आजही कयायम 

असले, तरी गले्या कयाही वर्षांत एसटीची स्स्ती 
कयाही बयाबतीत बदलली आहे, तर कयाही गोष्ींमधे् 
तचे त ेप्रश्न कयायम रयादहल ेआहेत. सध्या एसटीची 
सवेया नवस्तयारली आहे. लयाल डबया त ेलशवनरेी, अश्वमधे 
अशया अत्याधनुनक वयातयानकूुललत बसपययंतचया प्रवयास 
एसटीन ेकेलया आहे. हे बदल होतयानया एसटी खयासगी 
आणण कंत्रयाटी व्यवस्केडे अरधकयारधक झकुत 
गलेी.

व्यवसयाययाच्या दृष्ीने आणण महयामंडळयालया 
तोट्यातनू बयाहेर कयाढण्यासयाठी त्याकडे उपयाययोजनया 
म्हणनू पयादहल ेजयात आहे. मयात्र, हे करतयानया एसटीचया 
चयालक-वयाहक अनकेदया दलु्यलक्षत रयादहललेया ददसतो 
आहे. त्याचप्रमयाण ेरयाज्ययातील जवळपयास सव्यच 
स्यानकांमधे् प्रवयाशांच्या पयाचवीलया पुजलेली 
गरैव्यवस्याही कयायम आहे. पधंरया हजयारांहून अरधक 
गयाड्या एसटीच्या तयाफ्यात असल्या, तरी प्रत्क्षयात 
१३ हजयारांच्या आसपयासच गयाड्या रस्तयावर धयावू 

शकतयात. रस्तयावर धयावणयाऱयया गयाड्ांपकैी अनके 
गयाड्या १० वर्षांपके्षया जनु्यया आहेत. तर कयाही १४ ते 
१५ वर्गे वयापरल्यान ेखखळखखळ्या झयाल्या आहेत. 
अशयात प्रवयाशांची गरैसोय वयाढतचे आहे. पण, यया 
खखळखखळ्या गयाड्या हयाकणयाऱयांची अवस्याही वयाईट 
असल्याचे ददसनू येत.े

ितेनिाढ झाली, पण…
अनेक समस्यांचया सयामनया करतयानयाच 

मदहनयाभर कयाम केल्यानंतर त्याबयाबत वतेनयाच्या 
रूपयान ेनमळणयारया मोबदलया वळेेत हयातयात नमळयावया, ही 
कोणत्याही नोकरदयारयाची अपेक्षया असत.े मयात्र, वतेन 
वळेेत न नमळण,े हया जण ूएसटीच्या कम्यचयाऱयांसयाठी 
शयापच आहे. सध्याही तीच स्स्ती ननमयाण झयाली 
होती. कम्यचयाऱयांची मयागील थकबयाकीही लशल्क 
रयादहली आहे. कम्यचयाऱयांमधे् ययाबयाबत कमयालीची 
नयारयाजी आहे. त्याचप्रमयाण ेएसटीसयाठी अरधकयारधक 
खयासगी गयाड्या घेऊन कंत्रयाटीकरणयाच्या 
मुद्दयाबयाबतही कयामगयार संघटनांकडून नवरोध 
करण्यात येत आहे. गेल्याच वर्षी, महयानवकयास 
आघयाडी सरकयारच्या कयाळयामधे् एसटीच्या 
कयामगयारांनी महयामडंळयाच्या इनतहयासयातील सवषांत 
मोठया आणण दीघ्यकयाळ चयालणयारया सपं केलया होतया. 
सरकयारी कम्यचयाऱयांप्रमयाणे एसटीच्या कयामगयारयालया 
वतेन आणण अन्य लयाभ नमळयावते, ययासयाठी एसटी 
महयामडंळयाच ेशयासनयामध् ेनवलीनीकरण करण्याची 
कम्यचयारी संघटनांची मयागणी होती. यया संपयामळेु 
एसटीची एकही गयाडी रस्तयावर नर्वती. ऐन 

ददवयाळीच्या कयालयावधीत रयाज्ययातील एसटीच ेसव्य 
आगयार बदं होते. त्या वळेी एसटी महयामडंळयालया 
खयासगी बस कंत्रयाटदयारांचया आधयार घ्यावया लयागलया 
होतया. पण, ही व्यवस्या बडुत्यालया कयाडीचया आधयार 
ठरत होती. सुमयारे चयार मदहन ेचयालललेया हया सपं 
तडजोडींनतंर मयाग ेघणे्यात आलया. कम्यचयाऱयांच्या 
मळू वतेनयामधे् अडीच हजयार त ेपयाच हजयारांपययंत 
वयाढ करण्यात आली.

संपयाच्या कयालयावधीत एसटीचया कम्यचयारी 
आणण त्याच ेप्रश्न पकंवया एसटीची स्स्ती रयाज्ययातील 
प्रत्केयाच्या नजरेस यते होती. तडजोडींवर सपं 
मयाग ेघतेल्यानतंर स्स्ती ननवळल्यासयारख ेवयाटत 
असतयानयाच वतेनयाच्या थकबयाकीच्या नननमत्यान ेपनु्या 
असतंोर्याचया धरू ननघ ूलयागलया आहे. एसटी महयामडंळ 
चयार वर्षांत रयायद्यात येईल, यया अटीवर एसटी 
कम्यचयाऱयांच्या वतेनयासयाठी ननधी देण्याची जबयाबदयारी 
रयाज्य शयासनयाने घतेली होती. त्यानसुयार सुरवयातीलया 
वतेनयासयाठी ३६० कोटी रपय ेनमळू लयागले. मयात्र, 
कयाही मदहन्यांनतंर त्यात पनु्या अननयनमततया सुरू 
झयाली. अननयनमततेसह ननधीही अपुरया नमळत 
असल्याने कम्यचयाऱयांमधील खदखद कयायम 

रयादहली. पडसेंबरमध् ेवतेनयाची ७ तयारीख ननघनू 
गेल्यानतंरही पैसे हयातयात पडल ेनयाहीत. त्यामुळे 
प्रत्केयाच ेआरथ्यक गणणत नबघडल.े संपयानतंरच्या 
तडजोडीमधे् वगेवेगळ्या वतेनवयाढीमुळे ननमयाण 
झयाललेी नवसगंती, अरधकयारी-कम्यचयाऱयांची वयाढत 
असललेी थकबयाकी आदींमधनू नयारयाजीचया सरू वयाढू 
लयागलया. त्यातनूच आतया पुन्या एसटी महयामडंळयाच े
शयासनयामधे् नवलीनीकरण आणण सयातवया वतेन 
आयोग लयाग ूकरण्याची मयागणी कयाही कयामगयार 
सघंटनांकडून पुन्या पुढे आणली जयात आहे.

हा उपाय तात्रुताच…
गेल्या वर्षीच्या दीघ्यकयालीन संपयाच्याच 

मयागण्या आतया पुन्या समोर येत असतयानयाच 
वेळेत वेतन न नमळण्यातून एसटीचया कयामगयार 
नयारयाज असल्याचे ददसून येत.े त्यामुळे सध्याच्या 
शयासनयालयाही त्याची धयास्ती असेलच. त्यातूनच 
तयातडीने ननण्यय घेऊन रयाज्य शयासनयाने एसटी 
कम्यचयाऱयांच्या वतेनयासयाठी ३०० कोटी रपयांनया 
मजुंरी ददली. त्यातून सध्याचया प्रश्न सुटलया असलया, 
तरी हया नेहमीचया आणण सयातत्यान ेसतयावणयारया प्रश्न 
कयायमचया कधी सटुणयार, हया मखु् प्रश्न आहे. एसटी 
महयामडंळ सयातत्यान ेतोट्यात असत.े कंत्रयाटीकरण 
पकंवया खयासगी गयाड्ांच्या समयावेशयावर अरधक 
भर ददल्यास त्यालया जोरदयार नवरोध होतो. एसटी 
महयामडंळ तोट्यातनू बयाहेर येईल, असया आशयावयाद 
सयातत्यान ेव्यक्त केलया जयातो आहे. 
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 िहािाललका आयकु्त अधभलजत 
बांगर यांिी वाढत्ा अिधधककृ त 
बांधकािांवर कारवाई करण्ािे 
आदेश हदले. त्ािंतर संबंधधत 
मवभागािे ‘अ ॅक्शि प्ॅि’ आखिी 
सुद्ा केली. िि ही कारवाई 
करतािा, िहािाललकेला िोलीस 
बदंोबस्तात व्ाधीग्स्त पकंवा वय 
वाढलले ेिको तर तरुि िोललसांिी 
रौज हवी आहे. यासाठी िहािाललका 
प्रशासिाि ेतशा प्रकारच्ा िागिीिे 
मिवदेिित्र िोलीस आयकु्तांिा हदले 
आहे. अशी िाहहती िहािाललकेच्ा 
मवश्वसिीय सतू्रांिी हदली.

शहरातील वाढत्ा अिाधधककृ त 
बांधकािांवरूि राजकीय िक्ांकडूि 
िहािाललका प्रशासिाला लक्ष्य केले 

जात आहे. त्ाति िहािाललका 
आयुक्तांिी हदलेल्ा मिददेशािंतर 
िागील आठवडाभरात प्रभाग 
समितीमिहाय कारवाई करण्ात 
यते असल्ािा दावा िहािाललकेिे 
केला आहे. िरंत ुआता सध्या सरुु 
असलेली बांधकािे, काही िूि्ष 
झाललेी बांधकाि ेआणि शेवटच्ा 
टप्ात ििू्ष होईि त्ात वास्तव्ास 
असलेल्ा बांधकािांवर कारवाई 
करण्ािी रुिरेरा आखण्ात 
आली आहे. त्ािुसार ही कारवाई 
कशा िधदतीि ेअसावी यािी िाहहती 
देखील सहाय्यक आयुक्तांिा देण्ात 
आली आहे.

िरंत ुयािवूथी देखील कारवाई 
करीत असतांिा िहािाललका 
अधधकार् यांवर हल्ा झाल्ाच्ा 
घटिा घडल्ा आहेत. 

अिधधकृत बांधकरािांिर 
करारिराईसराठी तरुण 
पोललसांची र्ौि हिी

। ठाणे । महाईन्यूज । 
ठयाणे  प्र या दे लशक पररवहन 

कयाययालययाच्यावतीने ३३ व्यया रस्तया 
सुरक्षया अरभययानयाच्या समयारोपनननमत्याने 
मंगळवयारी ठयाण्यातील मदहलया अबोली 
ररक्षया, दचुयाकी  तसेच ठयाण्यातील 
मोटयार डट् यायखर्वगं टट् े ननगं सु्लची 
चयारचयाकी वयाहने यांची रॅली कयाढण्यात 
आली. रॅलीचे उदघयाटन मरयाठी लसने 
व मयाललकांमधील अरभनेत्री अलश्वनी 
महांगडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

रस्तया सुरक्षया अरभययान अंतग्यत 
रस्तया सुरक्षेचे महत्व कळयावे, ययासयाठी 
ही रॅली कयाढण्यात आली. ययावेळी 
सहयायक प्रयादेलशक पररवहन अरधकयारी 
नवजय शेळके,  प्रसयाद नलवडे, अशोक 
खेनट, गणेश पयाटील, लेखयारधकयारी 
श्ीमती अपणया पयाटणे, ठयाणे आरटीओ 
कयाययालययाचे अरधकयारी,कम्यचयारी 
उपस्स्त होते. लुइसवयाडी येथील 
प्रयादेलशक पररवहन कयाययालय (ननवन 
आरटीओ)  येथून रॅलीस सुरवयात 
झयाली. यया रॅलीत सुमयारे ५० दचुयाकी, 

३० अबोली ऑटोरीक्षया, ठयाण्यातील 
मोटयार डट् यायखर्वगं टट् े ननगं सु्लची 
२५ चयारचयाकी वयाहने यांनी सहभयाग 
नोंदनवलया.

रॅली लुईसवयाडी येथून ननतीन 
कंपनी- कॅडबरी कंपनी-पोखरण रोड 
नंबर-१-उपवन तलयाव-पटकुलजनी 
वयाडी रोड, मयानपयाडया- मयाजीवडया मयागगे 
पुन्या प्रयादेलशक पररवहन कयाययालय 

लुईसवयाडी येथे  येवून सांगतया 
करण्यात आली. अलश्वनी महांगडे 
यांनी सवषांनी रस्तया सुरक्षया नवर्यक 
ननयमांचे पयालन करून अपघयात 
टयाळण्यासयाठी आवश्यक ती कयाळजी 
घ्यावी असे आवयाहन करून मदहलांनया 
सुरलक्षतपणे प्रवयास करण्याची हमी 
देणयाऱयया आणण त्यासयाठी ऑटोररक्षयाचे 
सयारर्थ करणयाऱयया उपस्स्त अबोली 

ररक्षया चयालक मदहलांचे कौतूक केले. 
तर सहया. प्रयादेलशक पररहवन अरधकयारी 
प्रसयाद नलवडे यांनी रॅलीत सहभयागी 
झयालेल्या, दचुयाकी चयालक, अबोली 
मदहलया ररक्षया चयालक, मोटयार डट् यायखर्वगं 
टट् ेननगं सु्लचे मयालक/प्रनतननधी यांचे 
आभयार व्यक्त करून रस्तया सुरक्षया 
सप्तयाह २०२३ ची सांगतया झयाल्याचे 
जयाहीर केले.

अबोली िहहलरा ररक्राचरालकांच्रा रॅलीिे 
आरटीओच्रा रस्रा सरुक्रा अमियरािराचरा सिरारोप

मोटार ड्ायव्ंहग टे्ननंग सु्लची २५ चारचाकी वाहन ेयानंी सहभाग नोंदववला.

। मुंबई । महाईन्यूज । 

लशवसेनेच्या दोन गटयातील 
चचन्याच्या वयादयावर आज 
ननवडणूक आयोगयात सुनयावणी 
झयाली. ययावेळी लशदें गटयाचे 
वकील महेश जेठमलयानी 
यांनी महत्वयाचया युगक्तवयाद 
केलया. जेठमलयानी यांनी २०१८ 
मध्े लशवसेनेची घटनया ज्यया 
पद्तीने बदलण्यात आली 
ती बेकयायदेशीर असल्याचया 
युगक्तवयाद ययापूवषी केलया होतया.

एकनयाथ लशदें यांच्याकडे 
बहुमत असल्याचे लशदें गटयाच्या 
वतीने सांगण्यात आले होते. 
ययावेळी चचन्याचया ननण्यय आतयाच 
घेऊ नकया असया युक्तीवयाद 
ठयाकरे गटयाचे वकील कपील 

लसब्बल यांनी केलया. ते म्हणयाले 
लशदें गटयाची प्रनतज्यापत्र बोगस 
आहेत.

त्ांची पडतयाळणी करया 
कोणतयाही एक कयागद उचलया 
आणण त्याची पडतयाळणी करया, 

ठयाकरे गटयाकडून आयोगयालया 
सुप्रीम कोटयाच्या ननण्यययाची वयाट 
पयाहण्याची नवनंती केली आहे. 
ननवडणूक आयोगयाने सव्य बयाजू 
तपयासयाव्ययात सव्य कयागदपत्रांची 
छयाननी करयावी त्यानंतरच 

ननण्यययापययंत पोहचवं असं ही 
ते म्हणयाले.

मयात्र कपील लसब्बल 
यांचया लशदें गटयाचे कयागदपत्र ं
बोगस असल्याची दयावया महेश 
जेठमलयानी यांनी हया दयावया 

रेटयाळलया आहे. कयागदत्रांमध्े 
कुठलीही त्रुटी नसल्याचे 
जेठमलयानी यांनी स्पष् केले. 

तसेच आमदयार आणण खयासदयार 
यांचे बहूमत लशदें गटयाकडे आहे, 
असे जेठमलयानी म्हणयाले.

शशंदे गटाच्ा 7 जजल्ा प्रमखुांिर ठाकरे गटाचा आके्प 
िुबंई : लशवसिेिे ंिक्चिन् धिषु्यबाि िक्ी कोिाि ंयावर आज कें द्ीय 

मिवडिकू आयोगािध्य ेसिुाविी झाली. यावळेी ठाकरे गट आणि लशदें गट 
या दोन्ी गटांकडूि यकु्तीवाद करण्ात आला. यािध्य ेठाकरे गटाि ंलशदें 
गटाच्ा 7 लजल्ा प्रिुखांवर आके्ि िोंदवला. जर हा आके्ि खरा ठरला 
तर लशदें गट अडििीत यणे्ािी शक्ता वत्षवली जात आहे. सतू्रांच्ा 
िाहहतीिसुार, लशदें गटाच्ा 7 लजल्ाप्रिखुांवर ठाकरे गटािं आके्ि घतेला 
आहे. लशदंेंच्ा सात लजल्ा प्रिखुांच्ा कागदित्रांिध्य ेत्रकृटी आहेत असा दावा 
ठाकरे गटाि ंमिवडिकू आयोगासिोर केला. लशदें गटाि ेवकील अडॅ. िहेश 
जठेिलािी यांिी मिवडिकू आयोगासिोर लशदें गटाच्ा कागदित्रांिध्य े
कोित्ाही तकृटी िसल्ाि ंसांगगतल.ं िि ठाकरे गटाि ंया तकृटी शोधूि 
काढल्ा आहेत.

'या' जजल्ा प्रमुखािंर घतेला आके्प
ज्या लोकांवर आक्िे िोंदवण्ात आला आहे. त्ािध्ये मवजय िौगलु,े 
राजाभाई केिी, िदं्कांत रघवुशंी, पकरलसगं वसाव ेयांच्ासह आिखी तीि 
लशदें गटाच्ा लजल्ा प्रिुखांवर आके्ि घणे्ात आला आहे. िि यावर लशदें 
गटाच्ा कुठल्ाही िते्ािं अद्ाि भाष्य केलेलं िाही. िि ठाकरे गटािे 
आक्िे खरे असतील तर त्ािुळं लशदें गट अडििीत यणे्ािी शक्ता आहे.

ठाकर ेगटाच ेवकील कवपल मसब्बल याचंा यकु्तीवाद

शशंदे गटाची कागदपते् बोगस!
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कना्धटकात भाजप वतसऱांदा सते्िर 
 शहा यांिी २२४ जागांच्ा किधाटक मवधािसभेत राज्य भाजिला 

"मिशि १३६" िे लक्ष्य हदले आहे. किधाटक हे अशा काही राज्यांिैकी 
एक आहे लजथे िक्ाला तळागाळात िाहठंबा मिळतो. काँग्ेस 
आणि एिडी कुिारस्ािी यांच्ा धि्षमिरिेक् जिता दल यांच्ा 
आिदारांबाबत आॅिरेशि किळ यशस्ी केल्ावर ते सरकार 
कोसळल्ािे किधाटकात भाजि मतसऱयांदा सते्वर आला.

नड्ा यांना जनू 2024पयांत मुदतिाढ
  सव्ष राज्यांिी एकिेकांशी सिन्वय वाढवूि भावमिकदृष्टा 

एकिेकांशी जोडले गेले िाहहजेत, असे सांगूि िरेंद् िोदी म्हिाले, 
तुिच्ा आयुष्यातील प्रत्ेक क्ि भारताच्ा मवकासासाठी व्मतत 
केला िाहहजे. या ‘अिकृत काल’िे ‘कत्षव् काल’िध्ये रूिांतर करूिि 
देशाला िुढे िेले जाऊ शकते. मवशेर म्हिजे, आज भाजिच्ा राष्ट् ीय 
काय्षकाररिीच्ा बैठकीत भाजिािे राष्ट् ीय अध्यक् जेिी िड्ा यांिा 
काय्षकाळ वाढवण्ात आला आहे. िड्ा यांिा जूि 2024िययंत 
िुदतवाढ मिळाली आहे.

। िवी दिल्ी । महाईन्यूज । 

किधाटक मवधािसभा 
मिवडिुका तोंडावर आलेल्ा 
असतािा िंतप्रधाि िरेंद् 
िोदी यांिी भाजिच्ा राष्ट् ीय 
काय्षकाररिीच्ा बैठकी दरम्ाि 
िाजी िुख्यिंत्री बीएस येपडयुरप्ा 
यांच्ाशी काल रात्री उशीरा १५ 
मिमिट ेएकांतात ििधा केली. 
िोदी-शहा यांिी येपडयुरप्ा यांिे 
उत्राधधकारी म्हिूि मिलचित 
केलेले िुख्यिंत्री बसवराज 
बोम्मई हे अियधाद भ्रष्ािार व 
अन्य कारिांिुळे जबरदस्त 
टीकेिे धिी ठरत आहेत. त्ािुळे 
भाजि िेतकृत्ाला किधाटकातील 
प्रस्तामवत ‘मिशि १३६‘ साध्य 
करण्ासाठी जुिेजािते 

येपडयुरप्ा यांिेि सहाय्य 
बोम्मई यांच्ाइतके पकंबहुिा 
त्ांच्ािेक्ा जास्त िहत्ािे 
वाटते हा ‘िेसेज' दोन्ी िेत्ांच्ा 
भेटीतूि मिळाला आहे.

यंदयाच्या वर्षी ज्यया ९ रयाज्यांमध्े 
ननवडणुकया होणयार आहेत त्यापैकी 
कनयाटक हे भयाजपच्या दृष्ीन ेमहत्वयाचे 
आहे. तेलंगणया जोवर लजंकत 
नयाही तोवर भयाजपलया दलक्षणेत 
दयाखनवण्यासयाठी पयाचपैकी हे एकमेव 

रयाज्य आहे. ददल्ीत सुरू असलेल्या 
दोन ददवसीय रयाष्ट् ीय कयाय्यकयाररणीच्या 
बैठकीचया मुख् अजेंडया यया नऊ 
रयाज्यांसयाठी ननवडणूक रणनीती 
आखणे हया आहे.

भयाजपने अलीकडेच येपडयुरप्या 
यांचया पक्षयाच्या संसदीय मंडळयात 
समयावेश केलया आहे. येत्या तीन-चयार 
मदहन्यांत कनयाटक नवधयानसभेच्या 
ननवडणकुया होणयार असनू भयाजपसमोर 
बयालेपकल्या वयाचवण्याचे प्रचंड मोठे 

आर्वयान आहे. त्यासयाठी भयाजप 
नतेतृ्वयालया बोम्मई नरे्व तर कनयाटकचे 
चयार वळेया मखु्मतं्री रयादहलले ेव २०१९ 
नंतर रयाज्ययातून बयाजूलया केलेले

ये ददयुरप्या यांच्यालशवयाय 
पययाय नसल्याचे ददसते. मोदी यांनी 
सव्यश्ी लयालकृष्ण अडवयानी, मुरली 
मनोहर जोशी, सुनमत्रया महयाजन 
आदींसयाठी पंचयाहत्रीनंतर सक्तीची 
ननवृत्ी, हया ननकर् लयावलया. मयात्र ८० 
पयार येददयुरप्या यांच्याबयाबत तोही 

लशरथल केलया गेलया ययातच त्ांचे 
रयाज्ययातील महत्व लक्षयात येते. 
ललगंयायत समयाजयावरील येददयुरप्या 
यांची पकड अजनूही तवेढीच मजबूत 
असल्याचे भयाजप नेतृत्वयालया वयाटते.
त्यामुळेच येददयुरप्या यांनया मोदींनी 
वळेयात वळे कयाढून भटे ददली व बोम्मई 
आणण पक्षयाचे प्रदेशयाध्क्ष नललन 
कुमयार कटील यांनया रयाज्ययाचे प्रभयारी 
सरचचटणीस अरण लसहं यांच्याशी 
चचया करण्यास सांगगतले गेले. येथेच 

संदेश आणखी स्पष् जयाल्याचे मयानले 
जयाते. बोम्मई यांच्यावर अमययाद 
भ्रष्याचयारयाचे आरोप नवरोधकांनी केले 
आहेत. कॉंग्ेसने त्ांच्यानवरूधद 
सुरू केलेल्या ‘पे-सीएम' मोहीमेलया 
रयाज्ययातील जनतेकडूनही प्रनतसयाद 
नमळत असल्याचे रीडबॅक ददल्ीत 
आल्यावर भयाजप नतेतृ्व बोम्मईंबयाबत 
कमयालीचे सयावध झयाले आहे.

आपल्यावरील आरोपांवरून 
कर थ त र ी त्या  ल ो कां चे  लक्ष 
वळनवण्यासयाठी बोम्मई कधी 
महयारयाष्ट् याची तर कधी गोव्ययाची खोड 
कयाढतयात व प्रते्क वेळी गृहमंत्री 
अनमत शहया यांनया ददल्ीत दोन्ी 
रयाज्यांच्या नेत्ांच्या बैठकया घ्याव्यया 
लयागतयात हया घटनयाक्रमही सवगेसवया 
पक्षनेतृत्वयाच्या लक्षयात आल्याचे 
भयाजप सूत्रांनी सयागगतले.

राष्टीय काय्वकाररणीच्ा बठैकीचा मखु्य अजेंडा यानऊ राजांसाठी ननवडणकू रणनीती 

कना्धटकात बोम्मईंपेक्ा
येददयुरपांिर भाजपचा भरिसा!

। िवी दिल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

न व ध या न प र र र् दे च् या 
ननवडणकुीवरन सध्या काँगे्समधे् 
घोळ सरु आहे. ययावरन काँगे्समध्े 
अनेकजण नयारयाज आहेत. ययामुळं 
काँगे्स प्रदेशयाध्क्ष नयानया पटोले 
यांच्या कयाय्यशैलीवरच प्रश्नचचन् 
उपस्स्त केल ंजयात आहे.

ययामध्े काँग्ेस नेते आलशर् 
देशमुख यांनी थेट काँगे्स अध्क्ष 
मल्ल्कयाजु्यन खगगे यांनया पत्र 
ललहून नयानया पटोले यांनया पदयावरन 
हटवण्याची मयागणी केली आहे.
देशमुख यांनी खगगेंनया ललदहलेल्या 
पत्रयात म्हटल ंकी, नयानया पटोल ेयांची 
जी कयाय्यशलैी आहे त्यामुळं ययापवूषी 
नवदभ्य हया काँग्सेचया बयालेपकल्या होतया 
तो आतया काँग्सेच्या हयातयातून ननसटत 

चयाललया आहे. आत्याचीच ननवडणकू 
नरे्व तर ययापूवषीच्या ननवडणुकींचया 
दयाखलया देतयानया पक्षयातील बबंेदशयाही 
थांबली पयादहज ेअशी मयागणीच त्ांनी 
केली आहे.

जर ही बबेदंशयाही थांबली नयाही 
तर लशदें गटयाच्याही मयाग ेपडून काँग्से 
पयाचव्यया क्रमांकयावर ढकललया जयाईल, 
असहंी देशमुख यांनी आपल्या पत्रयात 
म्हटलं आहे. दरम्यान, रयाज्ययातील 
नवधयानपररर्देच्या लशक्षक-पदवीधर 
मतदयारसघंयाच्या ननवडणकुया होणयार 
आहेत.

िरािरा पटोलेंिरा हटिरा!
आमशर् देशमखु यांच ंकागेँ्रस 

अध्यक खगगेंना पत्र
। िवी दिल्ी ।

महाईन्यूज । प्रतितिधी।

आपल्याकडे (2024 च्या 
लोकसभया ननवडणुकीपययंत) 400 
ददवस आहेत आणण आम्हयालया 
लोकांच्या सेवेसयाठी सव्य कयाही 
करयायचे आहे. आपल्यालया इनतहयास 
घडवयायचया आहे. जो संकल्प करतो 
तोच इनतहयास घडवतो, अस ेपतंप्रधयान 
नरेंद् मोदी यांनी भयाजपयाच्या रयाष्ट् ीय 
कयाय्यकयाररणी बैठकीच्या शेवटच्या 
ददवशी पक्षयाच्या नेत्ांनया संबोरधत 
करतयानया सांगगतले.

पंतप्रधयान ांच्या  आजच्या 
भयार्णयाबयाबत प्रसयारमयाध्मांशी 
संवयाद सयाधतयानया भयाजपयाचे ज्येष्ठ 
नेते आणण महयारयाष्ट् याचे उपमुख्मंत्री 
देवेंद् रडणवीस म्हणयाले की, 
पंतप्रधयान मोदींनी  आपल्या 

भयार्णयात भयारतयाचया सुवण्यकयाळ 
येणयार असल्याचे सांगगतले . 
समयाजयाच्या सव्य घटकांशी जवळीक 
ननमयाण करण्याचे आवयाहनही 
पंतप्रधयानांनी कयाय्यकत्षांनया केले. 
नवकयासकयामांमध् ेआपली सव्य शक्ती 
खच्य करयावी लयागेल. पृथ्ी मयातेची 
हयाक ऐकयायची आहे. पृथ्ी मयातेलया 
वयाचवयायचे आहे, असेही पंतप्रधयान 
म्हणयाले. आपण कुशयासनयाकडून 
सुशयासनयाकडे कसे आलो आहोत, 
हया संदेश आपल्यालया तरणांपययंत 

पोहोचवयायचया आहे. समयाजयातील 
सव्य घटकांशी संवेदनशीलतेने 
जोडले गेले पयादहजे. भयाजपयालया 
मतांची चचतंया न करतया देश आणण 
समयाज बदलण्याचे कयाम करयावे 
लयागेल, असे पंतप्रधयानांनी पक्षयाच्या 
पदयारधकयाऱयांनया सांगगतल ेअसल्याचे 
देवेंद् रडणवीस यांनी सांगगतले. 
आजचे पंतप्रधयान मोदींचे भयार्ण 
प्रेरणयादयायी तसेच एक नवया मयाग्य 

दयाखनवणयारे असल्याचेही देवेंद् 
रडणवीस यांनी सांगगतले.

ज्यया प्रकयारे आम्ही बेटी वयाचवया 
मोहीम यशस्वी केली, त्याच 
प्रकयारे आपल्यालया पृथ्ी वयाचवया 
मोहीम रयाबवयावी लयागेल. खतांच्या 
अनतवयापरयामुळे हवयामयानयातील बदल 
आणण पृथ्ीमयातेवर होणयारे पररणयाम 
कमी करण्याची गरज आहे, 
असल्याचे पंतप्रधयानांनी सांगगतले.

िो सकंल्प करतो तोच इमतहरास घडितो 
आगामी लोकसभा ननवडणुकीसाठी पतंप्रिानानंी ददला कानमतं्र
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भयारतीय पक्रकेट नवश्वयातील मयास्र 
ब्यास्र सचचन तेंडुलकरची लयाडकी लेक सयारया 
तेंडुलकरने मॉडललगं क्षेत्रयात पदयापण्य केले 
आहे. सयारया सोशल 
मीपडययावरही खूप 
सपक्रय असते. 
सयारयाचे  सोशल मीपडययावर लयाखो 
चयाहते आहेत. सयारया तेंडुलकरने मॉडललगं क्षेत्रयात 
पदयापण्य केल्यापयासून नतचे अनेक सुंदर रोटो 
शेअर करत असते. सयारयाच्या रोटोंवर चयाहते 
अनेक कमेंट्स करतयात.

भयारतीय पक्रकेट 
नवश्वयातील मयास्र ब्यास्र 

सचचन तेंडुलकरच्या 
लेक्याच्या सौंदययाचे 

लयाखो चयाहते आहेत.

सचिन तेंडुलकरच्ा लेकीच्ा 
स्ाईलिी सोशल मीडडयावर ििाचा

अययान मुखजषीचया 
सुपरदहट चचत्रपट 'ये जवयानी 

है ददवयानी' आणण 'ययाररयां'मध् ये 
महत्वयाच्या भूनमकया 

सयाकयारणयारी एल्विन शमया 
दहने नुकतीच नतच् यया 
गरोदरपणयाची घोर्णया केली 

आहे. बॉललवूड अरभनेत्री 
एर्वललन शमयाने लनियानंतर 

इंडस्ट् ीतुन कयाढतया पयाय घेतलया. 
ती शेवटची 'सयाहो' आणण 'एक्स-रे' 

यया चचत्रपटयात ददसली होती.
ती एकया मुलीची आई असून आतया 

दसुऱयया मुलयालया जन्म देणयार आहे. एर्वललनने 
नतच्या इन्सयाग्याम अकयाऊंटवर नतच्या बेबी बंपचे रोटो शेअर करून 
आनंदयाची बयातमी चयाहत्ांसोबत शेअर केली आहे.

एल्विनने नतच्या इंस्याग्यामवर पोस् करत ययाबद्ल मयादहती ददली. 
एर्वललन शमया कयाळ्या स्पोट््यस ब्या आणण जॉगस्यमधे् नतचया रोटो शेअर 
केलया. यया रोटोत ती नतचया बेबी बंप फॉंट करतयानया ददसत आहे.यया 
रोटोसह, अरभनेत्रीने ललदहले आहे- 'मी आतया तुलया मयाझ्या हयातयात 
धरण्यासयाठी उतु्क आहे!! बेबी #2 ऑन द वे !'२०१९ मधे् एल्विन 

शमया शेवटचया चचत्रपट करत केलया आणण ती मोठ्या पडद्यावरन 
गयायब झयाली. मयात्र ती सोशल मीपडययावर पूण्यपणे सपक्रय आहे. 

ती नतच्या इन्सयाग्याम अकयाउंटवर स्वतःचे आणण नतच्या पतीचे 
आणण मुलीचे रोटो शेअर करून चचगेत असते. एर्वललनने 

मे २०२१ मधे् इंडो-ऑस्ट् ेललयन डेंटल सज्यन आणण 
उद्ोगपती तुर्यान रभडंीशी लनि केले होते. 

कुणी िरी येणार गं! 'ये 
जवािी है दिवािी' फेम 

अधभिेत्ीिे दिली 
गुडन्यूज

 ऐश्वया्ध रायने थकिला २२ हजारांचा 
टॅक्स, ममळाली नोटीस

अरभनेत्री ऐश्वयया रयाय बच्चन मोठ्या अडचणीत 
सयापडली आहे. ऐश्वययालया थकबयाकीसंदभयात एक 
नोटीस पयाठवण्यात आली आहे. ऐश्वययालया लसन्नर 
तहसीलदयार कयाययालययाने नोटीस बजयावली आहे. 
ऐश्वययाने २२ हजयारांचया टॅक्स थकवलया आहे. 
त्यासंदभयात नतलया ही नोटीस बजयावण्यात आली आहे.

नयालशक लजल्हयातील लसन्नरमधील आडवयाडी 
गयावयात पवन ऊजया कंपनीत ऐश्वययाची गुंतवणूक 
आहे. आयकर बचत करण्यासयाठी सुजलोन पवन 
ऊजया नननम्यती कंपनीत अनेक कलयाकयारांनी गुंतवणूक 
केल्या आहेत. ही कंपनी ऐश्वयया रयाय बच्चन दहच्या 
जमीनीवर आहे. लसन्नरमधील ठयाणगयावजवळ 
आडवयाडी भयागयात ऐश्वययाची सुमयारे 1 हेक्टर 22 
आर जमीन आहे. ययाच जनमनीचं एक वर्याचं कर 
ऐश्वययाने थकवल्याची मयादहती समोर येत आहे. 
ऐश्वययासोबतच इतरही 1200 मयालमत्या धयारकांनया 
कर थकवल्याप्रकरणी नोटीस बजयावण्यात आली 
आहे.

मयाच्य मदहन्ययाच्या अखेरपययंत कर वसुलीचं 
उपद्ष् पूण्य करण्यासयाठी महसूल नवभयागयाकडून ही 
कयारवयाई करण्यात आली आहे.थकबयाकीदयारांत 
नबदं ूवयायू ऊजया ललनमटेड, एअर कंटट् ोल प्रया. लल., 
मेटकोन इंपडयया प्रया. लल., छोटयाभयाई जेठयाभयाई 
पटेल आणण कंपनी, रयाजस्यान गम प्रया. 
ललनमटेड, एल बी कंुजीर इंलजननअर, 
एस. के. लशवरयाज, आयटीसी मरयाठया 
ललनमटेड, हॉटेल लीलया र्वेंचर 
ललनमटेड, बलवीर ररसॉट्य प्रया. लल., 
कुकरेजया डेर्वलपमेंट कयापपोरेशन, 
ओपी एंटरप्रयायझेस कंपनी 
गुजरयात, रयामया हँपडक्रयाफ्ट, अल्ग्ो 
र्वेंचस्य ललनमटेड अशया कंपन्यांचया 
समयावेश आहे.ऐश्वयया रयाय-बच्चन 
सह तयालुक्यातील तब्बल 

१२०० अकृर्क मयालमत्याधयारकांनया तहसीलदयार 
एकनयाथ बंगयाळे यांच्या स्वयाक्षरीननशी थकबयाकीच्या 
नववरणपत्रयासह नोपटसया पयाठनवण्यात आल्या आहेत. 
अकृर्क करयापोटी लसन्नर तहसील कयाययालययालया १ 
कोटी ११ लयाखांचया वयापर््यक महसूल अपेलक्षत आहे. 
त्यापैकी ६५ लयाखांची रक्कम थकीत असून मयाच्य 
अखेर ती वसूल करण्याचे उपद्ष् 
आहे.

श्ीदेवी आणण बोनी कपूर यांची मलुगी जयान्वी 
कपरू सध्या आपल्या अरभनययापके्षया अरधक 
बोल्डनसेमळेु चचगेत आलेली पहयायलया नमळयाली. 
जयान्वी आपले एक एक अस ेहॉट रोटो शअेर 
करते की ते पयाहून इंटनटेचया पयारया वयाढतयानया 

ददसतो.कयाही ददवसांपूवषीच जयान्वी कपूर नवर्यी 
नतचया सयावत्र भयाऊ अरभनेतया अजु्यन कपरून ं
अशी कयाही नवधयानं केली आहेत जी जोरदयार 

र्वयायरल होतयानया ददसत आहेत. एवढंच 
नयाही तर अजु्यन कपरून ेआपल्या यया 

मलुयाखतीत लेडी लर्व मलयायकया 

अरोरया सदंभयातही अशया कयाही 
गोष्ी बोलनू दयाखवल्यात 
की आपण शॉक र्वयाल अजु्यन 
कपरूनं एकया मुलयाखतीत 
अगदी मनमोकळया सवंयाद 
सयाधत आपल्या वयैगक्तक 
आयषु्यानवर्यी देखील 
मोठे खलुयास ेकेल ेआहेत. 
अजु्यन कपरून ंबदहण 
जयान्वी कपरू नवर्यी 
बोलतयानया म्हटलं आहे 

की- ''जयान्वी कपरू 
खपूच इनलसक्ोर 
आहे आणण कयामयाची 
भकेुलेली आहे. नतलया 
आपल्या क्षमतवेर 

अलजबयात नवश्वयास 
नयाही. 

जान्वी जान्वी 
तवरयी असं तवरयी असं 
कसं काय कसं काय 
बोलयू शकिो बोलयू शकिो 
अजु्षि कियूर?अजु्षि कियूर?
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 रशशयाने यकेु्निर आक्मण केल ेआहे
टेमिस ऑस्ट् ेललयािे सांगगतले की आम्ही टेमिसिा आिंद 

घेण्ासाठी सववोत्ि वातावरि सुमिलचित करण्ासाठी खेळाडू 
आणि आिच्ा िाहत्ांसह काि करत राहू. रलशयािे युके्िवर 
आक्िि केले आहे, िरंतु देशािे टेमिसिटू तटस्थ ध्वजाखाली स्पधधा 
करतात, जसे ऑस्ट् ेललयि ओिििध्ये घडले आहे.

युके्नच्ा राजदतूाने मनरेध केला
त्ाि वेळी, ऑस्ट् ेललया आणि न्यूझीलंडिधील युके्ििे राजदतू 
वालसल िायरोचनििेन्ो यांिी सोिवारी रात्री उलशरा टेमिस 
ऑस्ट् ेललयाला या प्रकरिी कारवाई करण्ास सांगगतले. 
“ऑस्ट् ेललयि ओिििध्ये युके्ििी टेमिसिटू कॅटेरीिा बॅंडेलच्ा 
खेळादरम्ाि रलशयि ध्वजाच्ा साव्षजमिक प्रदश्षिािा िी तीव्र 
मिरेध करते,” मतिे पविट केले की, “िी टेमिस ऑस्ट् ेललयाला त्ाच्ा 
तटस्थ ध्वज धोरिािी त्ररत अंिलबजाविी करण्ािे आवाहि 
करते.” बॅंडेलिे हा साििा ७-५, ६-७, (८/१०), ६-१ असा लजकंला.

। स्कॉटलंड। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

 आंतररयाष्ट् ीय पक्रकेट पररर्देने 
मंगळवयारी कसोटी संघांची तयाजी 
रँपकंग जयाहीर केली आहे. ययामधे् 
भयारतीय संघयाने पुन्या एकदया 
वच्यस्व रयाखले आहे. ऑस्ट् ेललयन 
संघयालया हरवून टीम इंपडयया 
रँपकंगमध्े नंबर-1 बनली आहे. 
ऑस्ट् ेललययानवरद्च्या घरच्या 
कसोटी मयाललकेपूवषी भयारतीय 
संघयाने ही कयामगगरी केली आहे. 
टीम इंपडययालया रेबु्वयारीपयासून 
ऑस्ट् ेललययानवरद् ४ कसोटी 
सयामन्यांची मयाललकया खेळयायची 
आहे. ही मयाललकया रेब्ुवयारी ते 

मयाच्यपययंत चयालणयार आहे.
य या आ ध ी  आ य स ी स ी 

क्रमवयारीत ऑस्ट् ेललयन संघ 
अव्वल स्यानयावर होतया. कांगयारूचे 
116 गुण होते. तर 115 गुणांनी 
दसुऱयया क्रमांकयावर भयारतीय संघ 
होतया. पण आतया तयाज्यया क्रमवयारीत 
कांगयारू संघयालया गुणांचे नुकसयान 
झयाले आहे. आतया 111 गुण नमळयाले 
असून ती दुसऱयया क्रमांकयावर 
आले आहे. तर भयारतीय संघ 
115 गुणांसह अव्वल स्यानयावर 
पोहोचलया आहेऑस्ट् ेललयया संघयाने 
नुकतीच वेस् इंपडज आणण 
दलक्षण आपरिकेनवरद् मयायदेशयात 
कसोटी मयाललकया खेळली आहे. 
यया कांगयारू संघयाने प्रथमच दोन 

सयामन्यांच्या कसोटी मयाललकेत 
वेस् इंपडजचया 2-0 असया क्ीन 
स्वीप केलया. ययानंतर तीन 
सयामन्यांच्या कसोटी मयाललकेत 
दलक्षण आपरिकेचया 2-0 असया 
परयाभव केलया.

आ य स ी स ी  क स ो ट ी 
क्रमवयारीत इंग्ंडचया संघ नतसऱयया 
क्रमांकयावर तर न्यूझीलंडचया संघ 
चौर्थया क्रमांकयावर आहे. दलक्षण 
आपरिकया पयाचव्यया तर वेस् 
इंपडजचया संघ सध्या सहयाव्यया 
क्रमांकयावर आहे. पयापकस्तयान 
संघयाने त्ांच्याच घरच्या मैदयानयावर 
इंग्ंडनवरद्ची मयाललकया 0-3 
अशी गमयावली होती. ययानंतर 
न्यूझीलंडनवरद्ची दोन कसोटी 

               मायदेशातील कसोटी मानलका होणार जबरदस्त, फेबु्वारी त ेमाच्वपयांत चालणार मानलका

।मेलबि्ष। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

 ऑस्ट् लेलयन ओपन २०२३ सरु 
झयाल ेआहे. रलशयया-यकेु्रन यदु्याचया 
पररणयाम ऑस्ट् ेललयन ओपनवरही 
ददसून येत आहे. युके्रनच्या 
नवरोधयानतंर ऑस्ट् लेलयन ओपनमधे् 
रलशयया आणण बेलयारूसच्या ध्वजांवर 
बदंी घयालण्यात आली आहे. टेननस 
ऑस्ट् लेलययान ेमगंळवयारी ऑस्ट् लेलयन 
ओपनमध् ेरलशयन आणण बलेयारूसी 
ध्वजांवर बंदी घयातली. युके्रनच्या 
रयाजदतूयाच्या ननर्धेयानतंर ही कयारवयाई 
करण्यात आली आहे.

मेलबन्य  पयाक्य मध्े  सुरू 
असलेल्या यया स्पधगेत रलशयया 
आणण बलेयारूसच्या ध्वजांवर बंदी 
घयालण्यात आली आहे. युके्रनच्या 
रयाजदूतयाच्या तक्रयारीनंतर ही 
कयारवयाई करण्यात आली आहे. 
२१ रेबु्वयारीपयासून रलशयया आणण 
युके्रनमध्े  सुरू असलेल्या 
युद्यालया एकया मदहन्ययानंतर एक 
वर््य पूण्य होणयार आहे. रलशयया आणण 
बलेयारूसलया यया यदु्यासदंभयात अनेक आंतररयाष्ट् ीय मंचांवर अशया प्रकयारच्या ननबयंधांनया सयामोरे जयावे लयागल ेआहे.

रलशयया आणण युके्रनचया खेळयाडू 
यांच्यात लढत झयाली

ख रं  तर, ऑस्ट् े लल यन 
ओपनदरम्यान, सोमवयारी रलशययाची 
टेननसपटू कयानमलया रयाखखमोवया आणण 
युके्रनची कॅटररनया बँडेल यांच्यात 
पदहल्या रेरीचया सयामनया झयालया. यया 
सयामन्ययादरम्यान रलशयन झेंडेही 
ददसून आले. टेननस ऑस्ट् ेललययान े
एकया ननवेदनयात म्हटले आहे की, 
“ऑस्ट् ेललयन ओपनमधून रलशयया 
आणण बलेयारूसच्या ध्वजांवर बदंी 
घयालण्यात आली आहे.”

टमेिस ऑस्ट् लेलयाि ेरलशया-
बेलारूसच्ा ध्वजांवर बंदी घातली

टेननस ऑस्ट् लेलययान ेसांगगतले 
की आमच ेसुरवयातीचे धोरण असे 
होते की चयाहते आत ध्वज आणू 
शकतयात, परंत ुकोणत्याही व्यत्य 
आणण्यासयाठी त्ांचया वयापर करू 
शकत नयाहीत. कयाल एक घटनया 
कळली. न्ययाययालययासमोर ध्वज 
लयावण्यात आल्याचे सांगण्यात 
आले. त्यानंतर आम्ही प्रभयावीपणे 
त्याची अंमलबजयावणी करत बंदी 
घयातली.
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ऑस्ट्लेलयि ओपििध् ेरलशयरा-ऑस्ट्लेलयि ओपििध् ेरलशयरा-
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ऑस्टे्ललयाचे शसंहासन भारताने दहसकािलेऑस्टे्ललयाचे शसंहासन भारताने दहसकािले

।मंुबई । महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

 भयारतयाचया मयाजी कण्यधयार 
नवरयाट कोहलीने पुन्या एकदया 
जुन्यया लय मध्े आलया आहे. 
श्ीलंकेनवरद्च्या तीन सयामन्यांच्या 
होम वनडे मयाललकेत कोहलीने 
दोन शतके झळकयावली आणण 
सवयारधक धयावया करणयारया खेळयाडू 
ठरलया. कोहलीची मयाललकेतील 
सवपोत्म खेळयाडू म्हणून ननवड 
करण्यात आली.

म या ल ल के त ी ल  शे व ट च् या 
एकददवसीय सयामन्ययात एकया 
चयाहत्यातया सुरक्षया घेरया तोडून 
नवरयाटलया भेटलया. सयामन्ययाच्या 
एकया ददवसयानंतर आणखी एकया 
चयाहत्याने असया एक रोटो शेअर 
केलया आहे जो सध्या र्वयायरल होत 
आहे.

त्या चयाहत्याचे नयाव अमन 

अग्वयाल आहे. त्याने पविटरवर दोन 
रोटो शेअर केले आहेत. एक 
रोटो 10 एपप्रल 2022 चया आहे 
आणण दसुरया 15 जयानेवयारी 2023 
चया आहे. आयपीएल 2022 मध्े 
रॉयल चॅलेंजस्य बंगलोर आणण मंुबई 
इंपडयन्स यांच्यातील मॅचमधे् हया 
चयाहतया पोस्र घेऊन आलया होतया, 
ज्ययामध्े ललदहले होते की जोपययंत 
नवरयाट त्याचे 71 वे शतक पूण्य करत 
नयाही तोपययंत मी लनि करणयार नयाही.

नवरयाट कोहलीने त्याच्या 
लनियाच्या ददवशी त्याचे 74 वे 
आंतररयाष्ट् ीय शतक ठोकले. अमनने 
नवरयाटच्या शतकयानंतर एक रोटो 
शेअर केलया. ज्ययात एकया रोटोमध्े 
तो पोस्र बरोबर रोटो आहे. तर 
दसुऱयया रोटोमध्े तो शेरवयानी 
पररधयान घयालुन टीर्वी स्कीनसमोर 
उभया आहे. टीर्वीवर नवरयाट त्याचं 
74 वं शतक सयाजरं करतयानया ददसत 
आहे.

शुि िगंल सरािधराि! विरराटच्रा शुि िगंल सरािधराि! विरराटच्रा 
वबचराऱयरा रॅ्िची िीष्मप्रमतज्रा पणू्णवबचराऱयरा रॅ्िची िीष्मप्रमतज्रा पणू्ण


