
महाराष््््
मुंबई, गुर्वार, १३ ऑक्टोबर २०२२ १५

चोरान ेमदंिरातनू
चोरललेी गिा परत

आणनू ठवेली!

नागपरू : देवाचय्ा दारी चोरी कराल तर पश््ातार होईल अस े मह्णतात. नागपरुात
असाच काहीसा प््कार घडला आह.े एक चोरान ेहनमुानाचय्ा मदंदरातून गदा
चोरली; मात्् तय्ाला याचा पश््ाताप झाला. तो पुनह्ा मदंदरात आला आदण गदा
ठऊेन दनघनू गलेा. जाताना तय्ान े देवाची माफी मादगतली. या घटनेच े सीसीटीव्ही
फटेुज आता वह्ायरल झाल ेआह.े पोदलसानंी चोरट््ाला अटक कलेी आहे.
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महत्््वाचे
थो   ड   क्या   त

रुटेजचा दज्ाम खराबः ३० लाख पाण्यात; नगरपानलकेचा प््ताप 

साताऱ्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरे निघाले बोगस

कराडसह साताऱर्ात
वतघांचर्ा आतम्हत्रा
कराड:   सातारा तालुकय्ातील
बोरखळ गािचय्ा सरपंचासह कराड
तालकुय्ातील नादंगाि ि िडोली
वनळेश््र गािचय्ा दोघांनी मगंळिारी
आतम्हतय्ा केली आह.े बोरखळ
सरपंचाने पोलट्््ीफाम्वचा वय्ािसाय
नकुसानीत आलय्ाने ि
कज्वबाजारीपिामुळ ेआतम्हतय्ा
केलय्ाची धकक्ादायक घटना घडली
आह.े अमोल नथरुाम नलािड े(३४)
अस ेया तरि् सरपचंाचे नाि आहे तर
मनेशकमुार बाळासाहबे पाटील (४५,
रा.नादंगाि) ि ि््ीरंग विणि् ूपिार (८५,
रा.िडोली वनळ्शे््र)अशी आतम्हतय्ा
केललेय्ाचंी नाि ेआहेत. अमोल
नलािड ेह ेबोरखळ गािच ेसरपंच होते.
या घटनेची नोद् कराड ग््ामीि पोलीस
ठाणय्ात झाली असनू अवधक तपास
ग््ामीि पोलीस करत आहते.

व््परकरानचे कलेा
प््रेसीवर बलातक्ार
नागपरू : प््मेसबंधं ठिेलय्ानतंर
शारीवरक सबंधंास नकार दिेाऱय्ा
प््येसीला मारहाि करन् व््पयकराने
बलातक्ार कलेा. याप््करिी जरीपटका
पोवलसानंी आरोपी व््पयकराविरद््् गनुह्ा
दाखल करन् अटक कलेी. कतेन
दगुा्वप््साद माट े(२०, रा. कषृीनगर)
अस ेआरोपीच ेनाि आह.े

मवहलचेा नातवेाइकानंाच
लाखोच्ा चनुा
नागपरू : ऑनलाईन गमेन ेकिेळ
मलुानंा आवि तरि्ानंाच िडे लािले
नाही, तर मवहलाचंाही यात मोठा
सहभाग आह;े मात्् ह ेऑनलाईन गमे
खळेि ेएका मवहललेा चागंलचे
महागात पडल ेआह.े ऑनलाईन
गमेचय्ा नादात कज्वबाजारी झाललेय्ा
मवहललेा नातिेाईकानंी १५ लाखाला
चनुा  लािलय्ाची घटना नागपरुमधय्े
उघडकीस आली आह.े 

रामभाऊ जगिाप/कराड 
सातारा नगरपावलकेने शहरात सुरव््ितेचय्ा
दृव््षकोनातून बसिलेले सीसीटीवह्ी कॅमेरे हे
वनकृष्् दजा्वचे असलय्ाने ते 'शो'पीस बनले
आहेत. या सीसीटीवह्ी कॅमेऱय्ांचय्ा  फुटेजचा
दजा्व खूपच खराब असलय्ाने कॅमेऱय्ांत कैद
होिारी घटना असप्ष्् वदसत आहे.यामुळे
पावलकेसह पोवलसांपुढे चोरांपेि््ा सीसीटीवह्ीचे
मोठे आवह्ान वनमा्वि झाले आहे; मात्् याचाच
फायदा घेऊन चोरट््ांचा शहरात धुमाकुळ सुर्
आहे. तरीही सातारा नगरपावलका डोळे घट
वमटून बसलय्ाचय्ा चचा्व शहरातील
नागवरकांमधय्े सुर ्आहेत; मात्् पावलकेचय्ा या
प््तापामुळे नागवरकांचय्ा वखशातील ३० लाख
रप्यांचा खच्व अि््रशः पाणय्ात गेला आहे.

शहरातील विविध भागांत लुटमार, जबरी चोरी,
िृद््ांची फसििूक, चेन सन्ेवचंग, छेडछाडीचय्ा

िाढतय्ा घटनांसह नागवरकांचे बेवशस्् िागिे,
िाहतूक अथिा भररसत्य्ािर कचरा टाकिे आदी
घटनांमुळे शहरात वदिसेव्दिस गुनह्ेगारीचे प््माि
िाढत आहे. या घटनांना आळा बसून आरोपी
अथिा नागरीक लिकर सापडािेत ि याची
मावहती पोवलसांना ततक्ाळ वमळािी मह्िून
नगरपावलकेसह शहर पोलीसांचय्ाितीने सातारा

शहरात सीसीटीवह्ी कॅमेरे बसिणय्ाचा प््स््ाि सन
२०१७  साली तयार केला ि तय्ाला मंजुरी वमळून
३० लाख रप्ये फंड मंजूर झाला. याचे टेड्र
सातारा नगरपावलकेने काढले आवि शहरातील
िाढेफाटा, गोडोली, ग््ेड सेपरेटर, मोती चौक ि
इतर भागात हे सीसीटीवह्ी कॅमेरे बसिले. तय्ामुळे
संपूि्व सातारा शहरािर वतसरा डोळय्ाचा िाँच

िाढला,असे असताना नवय्ाचे नऊ वदिस
संपताच,अिघय्ा काही वदिसांत या सीसीटीवह्ी
कॅमेर�्यांचा दजा्व अतय्ंत वनकृष्् असलय्ाचे समोर
आले.विविध घडिार�्या घटना कॅमेर�्यात कैद
झालय्ा तरी तय्ा असप्ष्् वदसत आहेत. तय्ामुळे
चोरट््ांचा चेहराही पोवलसांना वदसेनासा झाला
आहे.याबाबत संबंवधत विभागाकडे गाऱह्ािे
मांडूनही ि तय्ाला चार िष्े् होऊनही हे
सीसीटीवह्ी बदललेले नाहीत अथिा दुरस्््ी ि
इतर सुविधा िेळेिर पूिव् होत नाहीत. तय्ामुळे
नागरीकांची सुरव््ितता िाढािी मह्िून कोिीच
कसलेही प््यतन् करत नाहीत तर नगरपावलका
जिू तो मी नवह्ेचचा पवित््ा घेिून आहे.याचा
फायदा मात्् चोरट््ांनी घेतला असून शहरातील
गुनह्ेगारीचय्ा प््मािात गरजेचे झाले आहे,अशी
मागिी शहरातील नागरीकांनी केली वदिसेव्दिस
िाढ होत आहे.

सातारा वजल्हा पोलीस अधीक््कांच्रा परवानगीने
िहर पोलीस ठाण्राच्रा वतीने सीसीटीव्ही
रंत् ्रा बसवण्रासाठी पाठपुरावा करण्रात
आला होता. रामध्रे रि रेत सीसीटीव्ही
कॅमेरेही बसवले गेले. परंतु रांचा दज्ाा खराब

असल्राचे लक््ात रेऊनही पोवलसांनी ते बदलण्राची मागरी अद््ापही का केलेली नाही. राचे मात््
कारर अद््ापही गुलदथ्त्रातच आहे. त्रामुळे नगरपावलकेसह पोलीसही राकडे डोळेझाक का करत
असल्राच्रा चच्ाा सव्ासामान्र नागवरकांमध्रे सुर् आहेत.

पोनलसांची देखील डोळेझाक 
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‘ÎmoMr Am°ZbmB©Z B©-{bbmd {dH«$s
H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS>

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ : 27 ~rHo$gr, gr-27, Or-ãbm°H$, ~m§Ðm Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (ny.), ‘w§~B©, ‘hmamï´>, {nZ H$moS> -400 051. 
emIm H$m¶m©b¶ : A°S>‘mg ßbmPm, 5 dm ‘Obm, 166/16, gr.Eg.Q>r. amoS>, H${bZm, gm§VmH«w$P (nyd© ‘w§~B©), ‘w§~B©-400098.

ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sgmR>r {dH«$s gyMZm
{X {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 {Z¶‘
8(6) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘  9 (1)À¶m VaVwXr AÝd¶o ñWmda ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sH$[aVm
B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
{deofV: H$O©Xma Am{U h‘rXma Am{U Am‘ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb d{U©boë¶m ñWmda {‘iH$Vr ¶m VmaU
YZH$moH$S>o JhmU/à^m[aV AmhoV Á¶m§Mm àË¶j H$ãOm Eñgob ’$m¶ZmÝg {~OZog bmoZ {b{‘Q>oS>> (¶mZ§Va B©E’$~rEb Agm C„oI)
Ûmao {VÀ¶m Zmdo H$Om©À¶m A{^hñVm§H$Zmbm AZwgê$Z H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b. Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m§Zr 10.03.2022 amoOr
KoVbm Amho Ë¶m lr. A§~o Q>o³gQ>mB©ëg (lr. AO¶ Hw$‘ma {~a|Ð àVmn qgJ ¶m§À¶m Ûmao àmoàm¶Q>ar{en H§$gZ©), lr. AO¶
Hw$‘ma {~a|Ð àVmn qgJ, lr. {~a|Ð àVmn amO~mboe qgJ, gm¡. e{h~m Xodr gwa|Ð àVmn qgJ, gm¡. ‘rZmXodr amZ~hmXþa
qgJ, gm¡. em§VmXodr {~a|Ð àVmn qgJ Am{U lr. {dZmoX Hw$‘ma gwa|Ð àVmn qgJ ¶m§Mo H$Sy>Z H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b., VmaU
YZH$moZm WH$sV H$O© ImVo H«$. EbEZE‘¶wE‘00615-160000277 A§VJ©V dgwbr n¶ªV à¶moÁ¶ nwT>rb ì¶mOmgh
12.10.2022 amoOrg é. 1,63,34,222/- (én¶o EH$ H$amoS> Ìogï> bmI Mm¡Vrg hOma XmoZeo ~mdrg ‘mÌ) À¶m
dgwbr H$[aVm 5 {‘{ZQ>m§À¶m A‘¶m©X {dñVmamgh 10.11.2022 amoOr Xþ. 12.00 Vo Xþ. 1.00 Xaå¶mZ ""Oo Amho OoWo Amho'',
""Oo Amho Ogo Amho'' Am{U ""Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' VËdmZo {dH$Ê¶mV ¶oUma AmhoV. amIrd qH$‘V… é. 99,00,000/-
(én¶o Zìì¶mÊUd bmI ‘mÌ) Am{U Bgmam AZm‘V a¸$‘… é. 9,90,000/- (én¶o ZD$ bmI ZìdX hOma ‘mÌ) Agob Am{U
Ho$dm¶gr gh BAa gmXa H$aÊ¶m§Mr A§{V‘ VmarI 09.11.2022, gm¶§. 6.00 dm. n¶ªV (^màdo) AmhoV.
{‘iH$VrMo dU©Z… {^d§S>r{ZOm‘nwa ‘hmZJanm{bH$m, {^d§S>rÀ¶m hÔr‘Yrb Jmd: H$m‘VKa ¶oWrb ßbm°Q> H«$. 5, g.H«$. 33,
{h.H«$. 1 YmaH$ EZE O{‘Z ‘moO‘m{nV 230 Mm¡.¶mS²>g© Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ À¶mgh nm°dabw‘ Jmim Mr aMZm, ‘moO‘m{nV
A§XmOo 26 X 22 åhUOoM 572 Mm¡.’y$Q>, JJZMw§~r YmaH$ E‘.EM. H«$. 1226, Ý¶w H$mÝhoar, {^d§S>r ({O. R>mUo) Am{U Cn {d^mJ
Am{U Cn Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: {^d§S>r Am{U {d^mJ Am{U {Oëhm R>mUo. gXa {‘iH$V Imbrb à‘mUo {g‘m~Õ: CÎma- g.H«$.
45 Mr O{‘Z, X{jU- boAmD$Q> amoS>, nyd©- IaoXrXmam§À¶m ‘mbH$sMm ßbm°Q> H«$. 5-nr, npíM‘-g.H«$. 45 Mr O{‘Z.
H$O©Xmam§Mo bj VmaU ‘Îmm {d‘moMZmgmR>r CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13À¶m nmoQ>-H$b‘ 8À¶m VaVwXrH$S>o
doKÊ¶mV ¶oV Amho. {deofV… H$O©Xma Am{U Am‘ OZVoZo H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, Oa {Z¶mo{OV {bbmd H$moUË¶mhr H$maUmZo hmoD$
eH$br Zmhr Va VmaU YZH$mo ImOJr H$amamÀ¶m ‘m’©$V {dH«$sÀ¶m ‘mJm©Zo VmaU {hVg§~§YmMr gº$dgwbr H$aVrb. {dH«$sÀ¶m A§VJ©V
‘ÎmoÀ¶m g§X^m©Vrb H$moUVohr ñnï>rH$aU/Amdí¶H$Vo gmR>r ~mobrXma lr. Am¾ob {n„mB©(+91-7208058972), lr. n§H$O
am¶ (+91 7768003567), lr. em§VZw Zm¶go (+91 9765580991) Am{U lr. amO|Ð X{h¶m (+91
8448264515). ¶m§Zm g§nH©$ H$ê$ eH$VmV. 
{dH«$sÀ¶m Vnerb AQ>r Am{U eVu H$[aVm H¥$n¶m H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±Ho$Mr do~gmB©Q> åhUOoM www.kotak.com Am{U/qH$dm
https://bankauctions.in/ ‘Ü¶o {Xbobr qbH$ https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html Mm g§X^© ¿¶mdm.
{R>H$mU… R>mUo, {XZm§H$… 13.10.2022 àm{YH¥$V A{YH$mar: H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS>
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gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© ~|M Zo {XZm§H$ 23 gßQ>|~a, 2022 amoOr n°Zmeo
E³gnmoQ>©g² àm. {b. >À¶m n[ag‘mnZ gwê$ H$aÊ¶mMo AmXoe {Xbo AmhoV. VWm{n, {XZm§H$ 23 gßQ>|~a, 2022 amoOrMm
AmXoemÀ¶m àV {XZm§H$ 12 Am°³Q>mo~a, 2022 amoOr àmá Pmbr.
~rbnm°da {b{‘Q>oS> À¶m ñQ>oH$hmoëS>g©À¶m ~m~ 10 À¶m g‘moa Z‘yX nÌì¶dhmamÀ¶m nÎ¶mda g‘mnH$mH$S>o 11 Zmoìh|~a,
2022 amoOr qH$dm nydu Ë¶m§À¶m Xmì¶mMo nwamdo gmXa H$aÊ¶mgmR>r ¶mÛmao ~mobm{dÊ¶mV ¶oV Amho. 
{dÎmr¶ YZH$m|Zr nwamì¶m§gh Ë¶m§Mo Xmdo Ho$di Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ gmXa H$amdoV. AÝ¶ gd© YZH$m|Zr nwamì¶m§gh Ë¶m§Mo
Xmdo ì¶{º$e:, nmoñQ>Zo qH$dm Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ gmXa H$amdoV.
ImoQ>o Am{U {Xem^yb H$aUmao Xmì¶mMo nwamdo X§S>mg {Z‘§ÌU XoUmao R>aob.
Oa, n[ag‘mnZ à{H«$¶m Xaå¶mZ H$moUË¶mhr ñQ>oH$ hmoëS>aZo Ë¶m§Mo Xmdo gmXa Z Ho$ë¶mMo pñWVrV BÝgm°ëdÝgr A°ÊS>
~°H$aßQ>gr ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m (BÝgm°ëdÝgr [aPm°ë¶weZ àmogog ’$m°a H$m°nm}aoQ> ng©Ýg) ao½¶wboeÝg, 2016 AÝd¶o {ZJ‘
ZmXmar {ZamH$maU à{H«$¶o Xaå¶mZ Aem ñQ>oH$hmoëS>a Ûmao {Xbobr Xmdm Vo H$b‘ 38 A§VJ©V gmXa Ho$ë¶mMo J¥{hV Yabo
OmB©b.

A{OV kmZM§X O¡Z
{XZm§H$: 13 Am°³Q>mo~a, 2022 n°Zmeo E³gnm}Q>g² àm. {b. H$[aVm n[ag‘mnH$
{R>H$mU: ‘w§~B© Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-001/Am¶nr-nr00368/2017-2018/10625

’$m°‘© ~r
Omhra CX²KmofUm

(X BÝgm°ëdÝgr A°ÊS> ~±H«$ßQ>gr ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({bp³dS>oeZ àmogog) 
ao½¶wboeÝg 2016 À¶m ao½¶wboeZ 12)

A. H«$. g§~§{YV Vnerb
1 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMo Zmd n°Zmeo E³gnmoQ>©g àm. {b.
2 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m ñWmnZoMr VmarI 27 Zmoìh|~a, 1991
3 H$m°nm}aoQ> H$O©Xma Á¶m A§VJ©V ñWm{nV/

Zm|XUrH¥$V Amho Vo àm{YH$aU
H§$nZr {Z~§YH$, ‘w§~B©

4 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMm H$m°nm}aoQ> Am¶S>opÝQ>Q>r
Z§~a/ H$m°nm}aoQ> H$O©XmamZm {b{‘Q>oS>
bm¶{~brQ>r Am¶S>|{Q>{’$Ho$eZ H«$.

¶w51900E‘EM1991nrQ>rgr064179

5 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ d
‘w»¶ H$m¶m©b¶ (Agë¶mg) øm§Mm nÎmm

108-E, nmd©Vr B§S>. BñQ>oQ>, Ý¶y gZ‘rb H§$nmD§$S>, bmoAa
naob, ‘w§~B© - 400013

6 ZmXmar à{H«$¶m ~§X hmoÊ¶mMr VmarI 22 gßQ>|~a, 2022
7 ZmXmar {ZU©¶ à{H«$¶m gwê$ hmoÊ¶mMr VmarI 23 gßQ>|~a, 2022 (12 Am°³Q>mo~a, 2022 amoOr AmXoe àmá)
8 n[ag‘mnH$ åhUyZ H¥$Vr H$aUmao ZmXmaH$

ì¶dgm{¶H$ Zmd Am{U Zm|XUrH¥$V H«$‘m§H$
Zmd: lr. AOrV kmZM§X O¡Z
Zm|XUrH¥$V H«$.: Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-001/Am¶nr-
nr00368/2017-2018/10625

9 ‘§S>imV Zm|XUrH¥$V Agbobm g‘mnH$mMm
nÎmm Am{U B‘ob

nÎmm: 204, dm°bpñQ´>Q>-1, JwOamV H$m°boO Odi, ¶obrg
{~«O, Ah‘Xm~mX, JwOamV - 380 006
B©‘ob: ajit@vcanca.com

10 g‘mnH$mgh nÌì¶dhma H$aÊ¶mgmR>r
Agbobm nÎmm Am{U B‘ob

nÎmm: 204, dm°bpñQ´>Q>-1, JwOamV H$m°boO Odi, ¶obrg
{~«O, Ah‘Xm~mX, JwOamV - 380 006
B©‘ob: liquidation.panacheexports@rirp.co.in

11 Xmdo gmXa H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI 11 Zmoìh|~a, 2022

n°Zmeo E³gnmoQ>©g² àm. {b. À¶m ñQ>oH$hmoëS>g©À¶m bj doYÊ¶mH$[aVm

1310-sonal-2-ICICI SYM-
BOLIC POSS

9 x 3 NS

gm§Ho${VH$ H$ãOm gyMZm 

Á¶mAWu, 
{ZåZñdmjarH$ma ho Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>M o àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS>
EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002, H$b‘ 13 (12) Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá
A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z Imbrb Z‘yX H$O©Xmam§g gyMZoVrb Z‘yX aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m  60 {Xdgm§V H$aÊ¶mV
gm§{JVbo hmoVo. 
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z H$aÊ¶mV
Amboë¶m {‘iH$VrMm gm§Ho${VH$ H$ãOm Ë¶mbm/{Vbm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gXa  A°³QÀ¶m H$b‘ 13(4) A§VJ©V ghdmMVm gXa
éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Imbrb Z‘yX VmaIog KoVbm Amho. {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, gXa {‘iH$Vrer
H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>À¶m ̂ mamAYrZ amhrb.

emIm H$m¶m©b¶ … Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., H$m¶m©b¶ H«$‘m§H$ 201-~r, 2 am ‘Obm, amoS> H«$. 1, 
ßbm°Q> H«$. ~r-3, dm¶’$m¶ Am¶Q>r nmH©$, dmJio B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>, R>mUo, ‘hmamï´>-400 604.

darb Z‘yX H$O©Xma/h‘rXmam§g ¶mÛmao 30 {Xdgm§V aH$‘oMm ̂ aUm H$aÊ¶mg gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho, AÝ¶Wm JhmU {‘iH$Vr {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>)
ê$ëg, 2002 À¶m  {Z¶‘ 8 Am{U 9 À¶m VaVwXt A§VJ©V gXa gyMZm àH$meZmÀ¶m 30 {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va {dH$Ê¶mV ¶oVrb. 
{XZm§H$ : Am°³Q>mo~a 13, 2022 àm{YH¥$V A{YH$mar
ñWi : nwUo Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS> 

A.
H«$.

H$O©XmamMo Zmd/
H$O© ImVo H«$‘m§H$ 

{‘iH$VrMo dU©Z/
gm§Ho${VH$ H$ãOmMr VmarI

‘mJUr gyMZoMr VmarI/
‘mJUr gyMZoVrb a¸$‘

(ê$.)

emIoMo
Zmd

1. O¶§V ‘YwH$a {Q>ioH$a d 
‘YwH$a ̂ JdmZ {Q>ioH$a-
Eb~rnr¶wEZ00001964740

âb°Q> H«$. 13, 1bm ‘Obm, JmJu H$mo Am°n hmD$qgJ gmogm
{hñgm H«$.48/E/1/2, dZdmar, Eg H«$.77 nwUo 411040/
Am°³Q>mo~a 07, 2022 

Owb¡ 14, 2022
é. 6,75,971.48/-

nwUo

2. {dîUy {gXam‘ H$m§~io d 
aËZm~mB© {gXam‘ H$m§~io -
Eb~rnr¶wEZ00004981721

âb°Q> H«$. 302, ¶eamO EìhoÝ¶y grEMEgEb, qdJ E, 3am
‘Obm nrEM, nwUo, Eg H«$.177 {hñgm H«$ 26, nwUo
412308/ Am°³Q>mo~a 07, 2022 

E{àb 08, 2022
é. 15,74,267.00/-

nwUo

3. AM©Zm kmZoída qeXo d 
amhþb kmZoída qeXo-
Eb~rnr¶wEZ00005139336

XþH$mZ H«$.207, 2am ‘Obm 93 EìhoÝ¶y nrEM I, dZdmS>r,
grQ>rEg H«$.1274 1276, nwUo 411041/ Am°³Q>mo~a 07,
2022

E{àb 06, 2022
é. 55,26,655.00/-

nwUo

प््तितनधी/नांदेड
मराठिाड््ातील विद््ारय्ा्ंम्धय्े सुपत्

कला गुि आहेत, मराठिाडा हे कलेचे
माहेर घर असून या मातीतून अनेक
कलािंत घडले आहेत. कुठलीही कला
सादर करताना सप्धव्कांनी नय्ूनगंड न
बाळगता आपली कला सादर करािी. मी
ही मराठिाड््ातलय्ा मातीतून घडलेला
आहे. कुठलय्ा भाषेची वकंिा तय्ा भागाची
तमा न बाळगता माझा आजिरचा प््िास
आहे. आयुणय्ात यशसि्ी वह्ायचे असेल,
तर पवहलय्ांदा सि्तःची सप्धा्व सि्तःशी
करायला वशका. यश आपोआप वमळते,
असे प््वतपादन प््वसद्् वसनेअवभनेता
मकरंद अनासपुरे यांनी सि्ामी रामानंद
तीथ्व मराठिाडा विद््ापीठ आवि ग््ामीि
टेषक्नकल अँणड् मॅनेजमेट् कॅमप्स,
विणि्ुपुरी, नांदेड यांचय्ा संयुकत् विद््माने
आयोवजत विद््ापीठाचय्ा ‘राष््््चेतना-

२०२२’ आंतर महाविद््ालयीन युिक
महोतस्िाचय्ा पावरतोवषक वितरि ि
समारोप समारंभ प््संगी बुधिार, वद.१२
ऑकट्ोबर, रोजी लोकशाहीर िामनदादा
कड्वक कलामंचािर माग्वदश्वक करताना
केले. 

अधय्ि््सथ्ानी सि्ामी रामानंद तीथव्
मराठिाडा विद््ापीठाच ेकलुगरु ्डॉ. उद््ि
भोसले, माजी कुलगुर ् डॉ. पंवडत
विद््ासागर, हॅपप्ी इंवडया षव्हलेजचे
ससंथ्ापक रिी बापटल,े अवधष््ाता डॉ.
अजय टेग्स,े डॉ. एल. एम. िाघमार,े

परीि््ा मंडळाचे संचालक डॉ. वदगंबर
नेटके, राष््््ीय सेिा योजना विभागाचे
संचालक डॉ. मावलकाजव्ून करजगी,
विद््ाथ््ी विकास विभागाच े सचंालक डॉ.
सूयव्प््काश जाधि, प््ाचायव् डॉ. विजय
पिार, नादंडे गरुद्््ाराच ेबाबा कलुदीपवसघं,
सि्ागताधय्ि्् सजंय पिार, विद््ाथ््ी विकास
सवमती सदसय्, विद््ाथ््ी विकास सलल्ागार
सवमतीच ेसदसय् याचंी वय्ासपीठािर प््मखु
उपषस्थती होती.

पुढे बोलताना मकरंद अनासपुरे मह्िाले
की, कला ही कुठलय्ाही िगव् आवि

ििा्वची नसून ती कुिालाही कष््ाने
वमळिता येते. प््तय्ेक विद््ाथ््ीला प््वतकूल
पवरषस्थतीतून जािे लागते. तय्ामुळे खचून
न जाता तय्ातून माग्व काढत आपले धय्ेय
गाठािे. विद््ाथ््ी आवि वशि््क यांचे नाते
पालकापेि््ा महति्ाचे असते. जीिनात
यशसि्ी होणय्ासाठी दररोज एक पुस््क
विद््ारय्ा्ंन्ी िाचणय्ा साठी िेळ द््ािा.
सि्तःशी सप्धा्व सि्तःशी करा मह्िजेच
यश वमळणय्ाचा माग्व मोकळा होतो, असे
ते बोलताना मह्िाले. 

माजी कुलगुर ् डॉ. पंवडत विद््ासागर
मागव्दशव्न करताना मह्िाले की,
विद््ारय्ा्ंन्ी कला सादर करिे मह्िजे
अभय्ासावय्वतवरकत् कला समजली जात
होती. परंतु आता नवय्ा राष््््ीय शैि््विक
धोरिात कलेला िेगळास््र वमळालेला
आहे. तय्ाचा उपयोग विद््ारय्ा्ंन्ी करािा,
असे ते मह्िाले.

प््तितनधी/मुंबई
संप काळात बडतफ्फ करणय्ात आलेलय्ा एसटी

कम्वचाऱय्ांना पुनह्ा कामािर रज्ू करन् घेणय्ाचा
वनि्वय मुखय्मंत््ी एकनाथ वशंदे यांनी ७ ऑकट्ोबर
रोजी वदला. यामुळे बडतफफ् केलेलय्ा ११८
कमव्चाऱय्ांना वदलासा वमळाला असतानाच
महामंडळाकडून पुनह्ा सेिेत रज्ू होणय्ासाठी
कम्वचाऱय्ांना २७ ऑकट्ोबरपय््ंत अपील करणय्ाची
मुदतिाढ देणय्ात आली आहे. या कालािधीत
बडतफफ् कमव्चाऱय्ांनी महामंडळाला अजव् करत
आपली प््व््िया पूि्व करिे आिशय्क असून यानंतर
एसटी सेिेत कम्वचाऱय्ांना घेतले जािार असलय्ाचे
महामंडळातील िवरष्् अवधकाऱय्ाकडून सांगणय्ात
आले. 

गतिष््ी ऑकट्ोबर मवहनय्ात एसटी कम्वचाऱय्ांनी
राजय्भरात संप पुकारला. एसटीचे शासनामधय्े
विलीनीकरि वह्ािे या मुखय् मागिीसह अनय्
मागणय्ांसाठी तबब्ल् ६ मवहने एसटी संप सुर ्होता. या
कालािधीत एसटीचय्ा अनेक कामगार संघटनांनी
सहभाग घेतला होता. मात्् शासनाने तातक्ाळ वदलेली
िेतनिाढ आवि अनय् मागणय्ा मेनी केलय्ाने काही
कामगार संघटनानी संपातून वडसेब्र मवहनय्ात माघार
घेतली. तय्ाचिेळेस एसटी महामंडळानेही
कम्वचाऱय्ांिरील कारिाया मागे घेणय्ाचा वनि्वय घेत
२३ वडसेब्रपय््ंत कत्ववय्ािर येणय्ाचे आिाहन केले.

परंतु बहुतांश कम्वचाऱय्ांनी याकडे पाठ वफरिली.
पवरिामी राजय्ातील एसटी िाहतूक सुरळीत सुर्
राहणय्ासाठी २४ वडसेब्रपासून महामंडळाने
कम्वचाऱय्ांिरील कारिाईला सुरि्ात केली. तसेच
खासगी चालक भरती देखील सुर ् केली.
कमव्चाऱय्ांना कारिे दाखिा नोटीस बजािणय्ात
आलय्ा. मात्् याला न जुमानता कम्वचाऱय्ांनी मोठ््ा
संखय्ेने राजय्ात सि्वत्् संप सुर ्ठेिला. 

संप काळात १२ हजार ५९६ कमव्चाऱय्ांना
बडतफ््ीची नोटीस बजािणय्ात आली. तर यापैकी
१० हजार २७५ कमव्चाऱय्ांना बडतफफ् करणय्ात
आले. यांनतर ततक्ालीन पवरिहनमंत््ी अवनल परब
यांचय्ाजिळ बडतफफ् कमव्चाऱय्ांनी कामािर रज्ू
करन् घेणय्ासाठी अपील केले. यािेळी तय्ांचय्ािरील
कारिाई मागे घेणय्ाची प््व््िया परब यांचय्ाकडून
करणय्ात आली. सुरि्ातीला केिळ ५५० हून
अवधक कमव्चाऱय्ांनी अपील केलय्ाचे
महामंडळाकडून सांगणय्ात आले. नंतर हळूहळू
बहुतांश कमव्चाऱय्ांिरील कारिाया मागे घेणय्ात
आलय्ा. मात्् अद््ाप ११८ कम्वचाऱय्ांिर बडतफ््ीची
टांगती तलिार होती. अखेर राजय्ात सत््ापवरित्वन
झालय्ानंतर राजय्ाचे मुखय्मंत््ी एकनाथ वशंदे यांनी
एसटी संप काळात बडतफ्फ केलेलय्ा कम्वचाऱय्ांना
पुनह्ा सेिेत घेणय्ाचे आदेश वदले. एसटी
महामंडळासह मुखय्मंत्््यांची बैठक पार पडली.

प््तितनधी/कोल्हापूर
वहंदुति्ाची मते फुटतील आवि

आपलय्ाला महाराष््््ात कधीच सत््ेिर येता
येिार नाही. या भीतीने भारतीय जनता
पि््ाला (भाजप) ग््ासले होते. मह्िूनच
तय्ांनी वशिसेना फोडणय्ाचे पाप केले, अशी
जोरदार टीका राष््््िादी काँग््ेसचे प््देशाधय्ि््
आवि माजी जलसंपदामंत््ी जयंत पाटील
यांनी कोलह्ापूर येथे माधय्मांशी बोलताना
केली.

वशिसेनेतील बंडाळी ही वशिसेनेची
कधीच नवह्ती, ती भाजपप््वितच होती,
असा जोरदार हलल्ाबोलही जयंत पाटील
यांनी केला. काही झालं तरी प््ोफेशनली
आपलय्ाला वटकायचे तर समोरचा पि््
फोडला पावहजे, हा उद््ेश ठेिून भाजपने
वशिसेना फोडली तसे कारसथ्ान रचणय्ात
आले. आता नािही आवि वचनह्ही काढून

घेणय्ात आले, तय्ामुळे उद््ि ठाकरे यांचय्ा
घरातील वशिसेना चोरीला गेली आवि ती
कुिाचय्ा घरात गेली हे थोड््ा वदिसांत
समोर येईल मह्िजेच एकनाथ वशंदे
यांचय्ाकडे देणय्ाची वय्िसथ्ा आयोगाचय्ा
माधय्मातून होईल यात शंका नाही, असा
थेट आरोपही जयंत पाटील यांनी केला
आहे.

“एकनाथ वशंदे यांनी बंडाळीची कबुलीच
वदलय्ामुळे अथ्व सप्ष्् आहे की, वशिसेना
फोडणय्ाचे आवि बाळासाहेबांचय्ा पि््ाचे
दोन तुकडे करणय्ाचे कारसथ्ान भाजपने
केले आहे,” असा आरोपही जयंत पाटील
यांनी केला. “आता बाळासाहेबांची
वशिसेना हे नाि वनिडिूक आयोग मानय्
करतो. बाळासाहेब ठाकरे हे उद््ि ठाकरे

यांचे िडील. उद््ि ठाकरे यांचा तय्ा नािािर
पूि्व अवधकार असे असताना वनिडिूक
आयोग वनि्वय घेतो, हे वकती पल्ॅवनंगने सुर्
आहे, हे महाराष््््ातील जनतेचय्ा लि््ात येत
आहे. तय्ामुळेच राजय्ातील जनतेचा भाजप
आवि एकनाथ वशंदे सरकारिरील राग
पदोपदी िाढत आहे,” असेही जयंत पाटील
मह्िाले.

वाि्ााहर/बदलापूर
पािसाळा सुर ्झालय्ापासून गेलय्ा काही मवहनय्ात

डेग्य्ू रग्ि्ांचय्ा संखय्ेत मोठ््ा प््मािात िाढ झाली
होती. परंतु आता मात्् डेग्य्ू रग्ि्ांची संखय्ा मोठ््ा
प््मािात घटली असलय्ाची मावहती कुळगाि
बदलापूर नगर पवरषदेचय्ा कै. दुबे रग्ि्ालयाचे मुखय्
िैद््कीय अवधकारी डॉ. राजेश अंकुश यांनी वदली.

मागील काही मवहनय्ांपासून बदलापूरात डेग्य्ू
रग्ि्ांची संखय्ा िाढत असलय्ाचे वनदश्वनास आले
होते. तय्ाची दखल घेऊन ठोस उपाययोजना करणय्ाचे
वनद््ेश मुखय्ावधकारी योगेश गोडसे यांनी वदले होते.
तय्ानुसार पावलकेचय्ा कमव्चाऱय्ांची पथके तयार
करणय्ात आली होती. या पथकांमाफ्फत डास अळी
वनमव्ूलन मोहीम प््भािीपिे राबविणय्ात आली.
वजलह्ावधकारी काया्वलय आवि नगर पवरषदेचे
कम्वचारी वमळून ८ पथके तयार करणय्ात आली होती.

या पथकामाफ्फत शहरातील टायरची दुकाने, कंपनय्ा,
बांधकाम सुर ् असलेलय्ा वठकािी वनरीि््ि करन्
ऑइलची फिारिी करणय्ात आली होती. तय्ाचप््मािे
डेग्य्ू पासून बचाि करणय्ाबाबत कोिती काळजी
घय्ािी याबाबत आशा सेविकांमाफफ्त घरोघरी
जनजागृती करणय्ात आली होती. तय्ाचा सकारातम्क
पवरिाम वदसून येत आहे. मागील मवहनय्ात शहरात
जिळपास ८-१० डेग्य्ूचे रग्ि् आढळत होते. सधय्ा
शहरात एखादे दुसराच रग्ि् आढळत असलय्ाचे डॉ.
राजेश अंकुश यांनी सांवगतले; मात्् असे असले, तरी
डेग्य्ू मलेवरया सारखय्ा िा अनय् साथीचय्ा आजारांिर
वनयंत््ि वमळिणय्ासाठी नागवरकांनी पािी उकळून
वपिे, उघड््ािरील खाद््पदाथव् न खािे, घरात,
घराजिळ, सोसायटीचय्ा आिारात पािी साचू न देिे
आदी काळजी घय्ािी,असे आिाहनही तय्ांनी केले
आहे. 

...म्हणूनच भाजपने शिवसेना फोडली!
सत््ा गमावण्राची भाजपला भीती; जरंत पाटील रांची टीका

“जो उमेदवार विवसेनेने ठरवला आहे, त्राचा प््चार विवसेनेने केला आहे. अंधेरी ववधानसभा
मतदारसंघात १०० टक्के विवसेना वनवडून रेईल, अिी पवरस्थिती आहे. अंधेरी मतदारसंघात
मराठी भाषक संख्रा मर्ाावदत असून, हा बहुभाषक मतदारसंघ आहे. त्रामुळे वतिला वनर्ार
कसा रेतो आवर कार रेतो, हे बघण्राचे औत्सुक्र असतानाच उमेदवार पळवारचा हे जे लोक
करत असतील, तर राज्रातील जनतेच्रा लक््ात रेईल. पुढच्रा ववधानसभा वनवडरुकीत
रांच्राववरोधात कोर उभा राहरार नाही राची व्रवथ्िाही ते कर् िकतील,” असा उपरोवधक
टोलाही जरंत पाटील रांनी लगावला आहे.

अंधेरीतील ननकालाची उत्कंठा

प््तितनधी/नागपूर
मुलाचा अपघात घडिून खून

करणय्ाची धमकी देऊन युिकाने
वमत््ाचय्ा पतन्ीचे अपहरि
करन् जंगलात नेले. वतचय्ािर
बलातक्ार केलय्ानंतर वतला घरी
सोडले. वतने घरी जाऊन विष
प््ाशन करन् आतम्हतय्ेचा
प््यतन् केला. बलातक्ार पीवडत
मवहला मेवडकल रग्ि्ालयात
जीिन-मृतय्ूशी संघषव् करीत
आहे. ही घटना मौदा शहरात
घडली. सतीश कृणि्ाजी
जौज्ाळकर (२६) असे
आरोपीचे नाि असून तो फरार
आहे. पोवलसांनी वदलेलय्ा
मावहतीनुसार, पीवडत ३४ िष््ीय
मवहला रिीना (कालप्वनक
नाि) वहने प्े्मवििाह केला
होता.

आरोपी सतीश जौज्ाळकर हा
चालक असून रिीनाचय्ा पतीचा
वमत्् आहे. दोघेही वमत््
असलय्ाने सतीश िारंिार घरी
यायला लागला. यादरमय्ान
सतीश आवि रिीनाची मैत््ी
िाढली. मात््, सतीश हा
रिीनािर एकतफ््ी प्े्म करायला
लागला. गेलय्ा सहा
मवहनय्ांपासून तो रिीनाशी लगट
करणय्ाचा प््यतन् करीत होता.
मात््, रिीना तय्ाला प््वतसाद देत
नवह्ती. सतीश हा दार्
पय्ायलय्ानंतर शारीवरक
संबंधाची मागिी करन् वतला

त््स्् करीत होता. ९
ऑकट्ोबरला सकाळी ११
िाजता तय्ाने रिीनाला फोन
केला.

मुलाला अपघातात ठार
मारणय्ाची धमकी वदली.
‘मुलाचा जीि िाचिायचा
असेल तर माझय्ासोबत जंगलात
यािे लागेल,’ अशी धमकी
वदली. वतने घाबरन् होकार
वदला. सतीशने वतला रामटेक
रोडिरील सुप््भात – वमनिा्व
बारचय्ा मागील जंगलात नेले ि
तेथे वतचय्ािर बलातक्ार केला.
याप््करिी पोवलसांनी गुनह्ा
दाखल केला असून आरोपी
सतीश हा फरार झाला
आहे.सतीशने केलेलय्ा
कृतय्ाबाबत रिीनाला मानवसक
धकक्ा बसला. वतने दुसऱय्ा
वदिशी पतीला सतीशने
बलातक्ार केलय्ामुळे तिािात
असलय्ाची मावहती वदली.

पतीने वतला धीर देत मौदा
पोलीस ठाणय्ात नेले. तेथे
सतीशविरद््् ति््ार वदली. घरी
आलय्ानंतर अपराधीपिाची
भािना वतचय्ा मनात येत होती.
तय्ामुळे वतने ११ ऑकट्ोबरला
विष प््ाशन करन् आतम्हतय्ा
करणय्ाचा प््यतन् केला. वतचय्ा
पतीने वतला नागपुरातील
मेवडकल रग्ि्ालयात दाखल
केले असून वतची प््कृती
वचंताजनक आहे.

नागपूर : कनह्ान नदीमधय्े खापरखेडा औषण्िक विद््ुत केद्््ाची राख आलय्ाने कनह्ान जलशुद््ीकरि केद््् बंद
करणय्ात आले. तय्ामुळे उत््र ि पूि्व नागपुरातील २८ जलकुंभातून कमी प््मािात पािीपुरिठा करणय्ात आला.
याचा उत््र, पूि्व आवि दव््िि नागपुरातील िसत्य्ांनाही फटका बसिार आहे.

दोन वदिसांपासून पािसाचा जोर िाढलय्ाने खापरखेडा औषण्िक विद््ुत केद्््ाचय्ा तलािातून राख िाहून ती
कनह्ान नदीत आली आहे. कनह्ानमधय्े नदीचय्ा काठािर महापावलकेचे जलशुद््ीकरि केद््् असून तेथील
विवहरीत कनह्ानचय्ा पाणय्ािर शुद््ीकरि केले जाते. राख वमव््ित पाणय्ामुळे तय्ािर प््व््िया करता येत नाही.
पवरिामी नदीचय्ा उजवय्ा काठािरील कच्््या पाणय्ाचे पंप बंद करणय्ात आले. तय्ामुळे जलशुद््ीकरिाचे काम
पूि्वपिे थांबिणय्ात आले आहे. येथून उत््र, पूि्व आवि दव््िि नागपूरमधील आशीनगर झोन, नेहरन्गर झोन,
लकडगंज झोन आवि सतरंजीपुरा झोनमधील २८ जलकुंभाद््ारे अनेक िसत्य्ांना पािीपुरिठा केला जातो.  केद्््
बंद करणय्ात आलय्ाने या िसत्य्ा कमी प््मािात पुरिठा करणय्ात आला. अशीच षस्थती रावहली तर पुढील
आिखी काही वदिस उत््र ि पूि्व नागपुरातील २८ जलकुंभांतून पािीपुरिठा बंद ठेिला जािार आहे. 

रमकी देत वववावहतेवर बलातंकार
मवहलेचा आत्महत्रेचा प््रत्न

संवतःची संपरंाा संवतःशी करा: मकरंद अनासपुरे 
राष््््चेतना- २०२२ आंतर महाववद््ालरीन रुवक महोत्सवाचा समारोप 

बदलापूर शहरात डेंगंयू रंगंणसंखंया घटली 

कन्हान नदीरध्ये औष्णणक नवद््ुत के्द््ाची राख

बडतर्फ एसटी कर्मचाऱ्यांना कारावर
र्जू होण्यासाठी अपील करणे अननवाय्म

२७ ऑक्टोबरपर््ंत एसटी महामंडळाकडून मुदतवाढ  


