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रािोडांिर विरोधकांचे ‘बाणास््’

वनमंत्यांच्या शक्तीप््दश्शनावर टीकेचा डोस
िुख्यिंत्यांसािी आव्हाि

नागपूर. पूजा चव्हाण आत्िहत्या प्क
् रणानंतर गेलय् ा
16 वदवसांपासून ‘नॉट वरचेबल’ असलेले वनिंत्ी
विमंत्ी संिय राठोड यांिे हे शग्कतप््दश्जि िसूि त्यांिी
संजय राठोड पोहरादेवी गडावर प्क
् टताच
एकप््कारे मुख्यमंत्यांिा जदलेले आव्हािि आहे.
ववरोधकांनी तीव्् शब्दात ‘बाणास्’् सोडून नािोहरि
मुख्यमंत्यांच्या आवाहिाला त्यांिी भीक घातलेली िाही.
करण्याचा प्य् त्न केला. एकीकडे पोहरादेवीत राठोड त्यांच्या आवाहिाला केरािी टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे हे
यांचे शक्तीप्द् श्ना होत असताना दुसरीकडे राज्याच्या शक्तीप््दश्जि िसूि मुख्यमंत्यांसाठी आव्हाि प््दश्जि आहे.
राजधानीत िात्् ववरोधकांनी टीकेचा भवडिार कर्न
- सुधीर मुिगंटीवार, भािपा िेते
िहाववकास आघाडीवरच शरसंधान केल.े
िुखय् िंतय् ांचय् ा आदेशाची अवहेलना करत झालेलय् ा
शक्तीप्द् श्ना ािुळे तसेच राठोड यांचय् ावरील गंभीर
एवढे जदवस झाले तरी पूिा िव्हाण प््करणात गुन्हा
आरोपािुळे प्ि् ख
ु ववरोधी पक्् भाजपा अवधकच
दाखल झालेला िाही. त्यामुळे या प््करणात दबाव
आक्ि् क झाला असल्याचेही वदसून आले.
आणला िात आहे का? मुख्यमंत्ी उद््व ठाकरे हे संिय
ववरोधकांचय् ा टीकेला वशवसेनने े राठोड यांनी
राठोड यांिा पाठीशी घालत आहे का? असा प््श्ि पडतो. हे
कोणाला वनिंतण
् वदले नव्हते, जबाबदारी पाळणे
सव्ज अिाकलिीय व घृणास्पद असूि दोरारोप जसद््
प्त् य् क
े ाचेच काि होते, अशा शब्दात ववरोधकांची हवा होईपय्ात् त्यांिी रािीिामा देणे अपेज्कत आहे.
काढून घेणय् ासह ‘हात’वर करण्याचाही प्य् त्न केला.
- प््वीण दरेकर, जवरोधी पक््िेते, जवधाि पजररद

पाविशी घालण्याचा प््यत्ि?

सीबीआय चौकशी करा

राठोड यांिे स्पष््ीकरण िसूि
थोतांड आहे. ज्या पक््ािे ते
मंत्ी आहेत आजण त्याि
पक््ािे सरकार असल्यामुळे
जिष्पक्् िौकशी होईल ही
अपेक्ा ठेवावी तरी कशी? िर संिय राठोड
जिद््ोर असतील तर त्यांिी सीबीआय
िौकशीला सामोरे िावे.
- प््साद लाड, आमदार भािपा
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औरंगाबादिध्ये
रात््ीची संचारबंदी
औरंगाबाद. राज्यात
कोरोना
र्ग्णांची
झपाट््ाने वाढ होत
असल्यािुळे
अनेक
शहरात वनब््ाध कडक
करण्यात आलेले आहेत. औरंगाबाद
शहरातही िंगळवारपासून रात््ीची
संचारबंदी लागू करण्यात आली. रात््ी 11
ते सकाळी 6 वाजेपय््ात ही संचारबंदी
असेल. 14 िाच्ा पय््ात हा वनण्ाय घेण्यात
आला आहे. वजल्हावधकाऱ्यांनी आयोवजत
केलेल्या बैठकीत पोवलस आयुक्त, िनपा
आयुक्त यांच्याशी सल्लािसलत
केल्यानंतर हा वनण्ाय घेण्यात आला.
संचारबंदीतून जीवनावश्यक वस्,्ू उद््ोग,
कि्ाचारी यांना वगळण्यात आले आहे.
पुढील टप्प्यात आठवडी बाजार आवण
भाजीिंडई बाबत वनण्ाय होणार
असल्याची िावहती आहे. दरत्यान,
वजल्ह्ात सध्या 941 र्ग्णांवर उपचार
सुर् आहेत.

इम्ततयाज जलील
रोरोना पॉझिझटव्ह

एमआयएमचे प््देशाध्यक्् व
औरंगाबादचे खासदार इम्मतयाज
जलील यांचा कोरोना अिवाल
पॉहिहटव्ि आला आिे. तीन हदवसांपूव्ी
त्यांनी आपली चाचणी केली िोती.
औरंगाबादच्या खासगी र्ग्णालयात
उपचार घेत असल्याची माहिती
इम्मतयाज जलील यांनी म्ववटरद््ारे
हदली आिे. इम्मतयाज जलील िे
गुजरात राज्यातील मिानगरपाहलका
हनवडणूक प््चारासाठी गेले िोते.

पोवलसांिर दगडफेक
करणाऱ्या आरोपी्ची वधंड

नाशिक. वशवजयंतीला पोवलसांवर
दगडफेक करणाऱ्या आरोपी्ची
नावशकिधील देवळाली पवरसरात वधंड
काढण्यात आली. याच पवरसरात
वशवजयंतीच्या रात््ी पोवलसांवर
दगडफेक झाली होती. या घटनेत दोन
पोवलस कि्ाचारी जखिी झाले होते.
याप््करणी दोन आरोपी्ना अटक
करण्यात आली आहे. अटकेतील
आरोपी्ची नावशकिधील देवळाली
पवरसरात वधंड काढण्यात आली.
छत््पती वशवाजी िहाराजांच्या जयंती
वनवित््ाने देवळाली पोवलस हद््ीत
कत्ाव्यावर असताना संसरी येथील
चारणवाडी येथील एका इसिाबरोबर
भांडण होऊन ते पोवलस ठाण्यात तक््ार
देणय् ासाठी आले.
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िंत्यांिा सि्ाच िाफ

िुसक्या आिळूि
चौकशी करा

भेदरलेल्या सरपंचासारखी अिस्था

जशवियंतीला जशविेरीवर 144
कलम लावणारे ठाकरे
सरकारला पूिा िव्हाण
आत्महत्या प््करणी संशयाच्या घेऱ्यात
असलेले संिय राठोड अिािक जबळातूि बाहेर
आले आजण गद््ी कर्ि जररले त्यावेळी
महाभकास आघाडीला कोरोिािी जभती वाटली
िाही... ठाकरे सरकारच्या मंत्यांिा सगळं
- िीलेश राणे, भािपा िेते
मार आहे.

विषय संिेदिशील

फी वाढीबाबत पालकांच्या तक््ारी सोडववण्यासाठी उच््
न्यायालयाचे वनवृत् न्यायाधीश आवण शालेय वशक््ण
ववभागाच्या अपर िुखय् सवचव येतय् ा आठवडय़ात सविती
स्थापन करणार असल्याचे वष्ाा गायकवाड यांनी
सांवगतले. वशक््ण सहसवचव इम्ततयाज काझी,
बालभारतीचे संचालक वदनकर पाटील, सहसवचव ववधी
गोपाल तुंगार, सहसंचालक, प््ाथविक वशक््ण वदनकर
टेिकर, वशक््णावधकारी (िाध्यविक) बी. बी. चव्हाण,
वशक््ण उपवनरीक््क रझाक नाईकवाडे, ववरष्् लेखा
परीक्क
् सोलापूर दयानंद कोकरे, वशक्ण
् अधीक्क
् श््ीधर
वशंत्े हे सवितीत असणार आहेत. ऑनलाइन शाळा सुर्
असताना वापरण्यात न येणाऱ्या सुववधांचे शुल्क
आकारणाऱ्या, शुल्कासाठी पालकांिागे लागणाऱ्या,
ववद््ार्य्ाा्ना ऑनलाइन वग्ाातून काढून टाकणाऱ्या
शाळांची वशक्ण
् ावधकाऱ्यांिाफ्तफ चौकशी करण्यात येईल.
त्याचप््िाणे ववभागीय शुल्क वनयिन सवित्यांवर
आठवडय़ाभरात वनयुक्त्या करण्यात येतील,

अशोक चव्हाणांचा सरकारिर विशाणा
नवराष्् न्यूज नेटवर्क

मुंबई. सध्या सुर् असलेल्या
पेट्ोल- वडझेलच्या दर
वाढीिुळे सव्ासािान्य जनता
िेटाकुटीस आलेली आहे.
तर, या िुद्ावर्न ववरोधी पक््
आक््िक झाले असून िोदी
सरकारवर सातत्याने टीका
केली जात आहे. राज्यात पेट्ोलचे दर
शतकाच्या उंबरठ््ावर आहेत. या
पा््श्ाभूिीवर काँग्ेस नेते व राज्याचे
साव्ाजवनक बांधकाििंत्ी अशोक

चव् हाण यां नी िोदी
सरकारवर वनशाणा
साधला
आहे .
िहाराष् ् ा त पे ट् ो लचे
दर
शतकाच् या
उं ब रठ् ्ा वर आहे त .
कु णीतरी
खरच
त् ह टलं आहे , हवाई
चप्पल घालणाऱ्यांना वविान यात््ा
घडवण्याची स्वप्न दाखवणाऱ्यांनी
दु चाकी यात् ्े च् याही लायक ठे व लं
नाही, असे चव् हाण यां नी म् ववट

के ले आहे . तसे च , या म् ववसोबत
त् यां नी परभणीतील 99.43 र् प ये
प््वत वलटर हा पेट्ोलचा दर देखील
दश्ावला आहे. या अगोदर देखील
पेट्ोल व वडझेलच्या दर वाढीवर्न
चव् हाण यां नी के् द् सरकारवर
जोरदार तोफ डागले ली आहे .
‘भारताच् या इवतहासात जे कधीही
घडले नाही, ते आता िोदी
सरकारच् या कारवकद् ्ी त घडणार
असल्याचे वदसते आहे अशी टीका
त्यांनी केली होती.

चंद्कांत पाटील यांचा आघाडी सरकारला टोिणा

के्द्ािर खापर फोडू िका

मुंबई. के्द्ीय अथ्ािंत्ालयाने िहाराष््ाला जीएसटीचे 11 हजार
519.31 कोटी वदले आहेत. त्यािुळे आता तरी िहाववकास
आघाडी सरकारने ही रक््ि कोववडच्या उपाययोजना आवण
राज्यातील ववकास कािांना गती देण्यासाठी वापरावी. प््त्येक
गोष््ी्चं खापर के्द् सरकावर फोडणे बंद करावे, असा टोिणा
भाजपाचे प््देशाध्यक्् चंद्कांत पाटील यांनी हाणला. के्द्
सरकारकडून िहाराष््ाला जीएसटीच्या थकबाकीपोटी 27 हजार
कोटी येणे बाकी आहे, त्यािुळे त्याचा पवरणाि यंदाचा
राज्याच्या अथ्ासंकल्पावर होईल, असा दावा उपिुख्यिंत्ी
अवजत पवार नुकताच केला होता. प््त्येक वेळी के्द् सरकारवर
खापर फोडायचे आवण जीएसटीच्या थकबाकीचे कारण सांगून
आपली जबाबदारी के्द्ावर ढकलण्याचे काि नेहिीच
िहाववकास आघाडी सरकार करीत आहे, असाही आरोप
पाटील यांनी केला.

सत््ारांचे ‘एकला चलो रे...’

गेल्याच आठवड््ात के्द्ीय अर्थ मंत्ालयाने
गेल्या 4 महिन्यात म्िणजे ऑक्टोबर 2020
पासून राज्य व के्द् शाहसत प््देशांना
जीएसटीच्या पोटी 1 लाख कोटी र्पये हवतहरत
केले आिेत. अर्थ मंत्ालयाने देशातील 28 राज्ये
व तीन के्द् शाहसत प््देशांना जीएसटी
परताव्याची रक््म हवतहरत केली आिे. त्यापैकी
मिाराष््ाला हमळालेली जीएसटीची रक््म िी
दुसऱ्या क््मांकाची आिे. त्याचप््माणे 2019-20
मध्ये के्द् सरकारकडून मिाराष्् राज्याला
सव्ाथहिक जीएसटी परताव्याची रक््म 19 िजार
233 कोटी देण्यात आली आिे.
- चंद् रांत पाटील, प््देशाध्यक््, भाजपा

िुंबई–गोिा िहािाग्ााचे
काि रखडले

मुब
ं ई. िुबं ई–गोवा िहािाग्ाचा य् ा
चौपदरीकरणाचे काि िाच्ा
2021पय्त्ा पूणा् करणार, अशी
कोट्ाल
ा ा हिी देऊनही संथगतीने
या िाग्ाच
ा े काि सुर् असल्याने
िुबं ई उच्् न्यायालयात जनवहत
यावचका दाखल करण्यात आली
आहे. सुिारे 700 वकिी लांबीच्या
सिृद्ी िहािाग्ाच
ा े काि सुसाट
सुर् असून िुबं ई–गोवा
िहािाग्ाच
ा े चौपदरीकरण िात््
गेलय् ा दहा वष्ापा् ासून रखडल्याचा
आरोप यावचकाकत्या् ना् ी केला
आहे. याप्क
् रणी िुखय् न्यायिूत्ी
दीपांकर
दत््ा
यांचय् ा
जिल्हा बँकेच्या जिवडणुकीत महाजवकास आघाडीजवर्द् भािप असे जित््
खंडपीठासिोर 3 िाच्ा रोजी
असतािा सत््ार यांिी महाजवकास आघाडीसह भािपलाही िकवा देत स्वतंत्
पॅिल उभे करण्यािी तयारी सुर् केल्यािी माजहती सूत्ांिी जदली आहे. भािपतर््े सुनावणी होणार आहे. या
िहािाग्ा क्.् 66वर पडलेले खड्,्े
आमदार हजरभाऊ बागडे यांच्या िेतृत्वाखाली दोि बैठका बँकेच्या जबिजवरोध
ु े
झालेलय् ा
जिवडणुकीसाठी झालेल्या या बैठकीतही सत््ार यांिी दांडी मारली. यासह सत््ेत खडय़ांिळ
असलेल्या जतन्ही पक््ांतील उमेदवारांिी एकत्् येत अि्ज दाखल केली. त्यावेळीही वाताहतीिुळे अॅड. पेचकर यांनी
सत््ार यांिी दांडी मारली होती. जिल्हा बँकेच्या जिवडणुकीत सत््ारांिी िवी खेळी उच्् न्यायालयात यावचका दाखल
बघायला जमळणार आहे.
केली आहे.
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असे एकूण पाच अज्ा सत््ार यांनी या
औरंगाबाद वजल्हा िध्यवत््ी
सहकारी
बँकेच्या
औरंगाबाद. वजल्हा िध्यवत््ी
वनवडणुकीसाठी दाखल केले
बँकेच्या
वनवडणुकीसाठी
आहे. त्यांचा िुलगा सिीर
ताकदपणाला लावून बँक
सत््ार यांनीही तीन अज्ा
ताब्यात घेण्यासाठी िैदानात
वनवडणुकीसाठी दाखल केले
उतरलेल्या राज्यिंत्ी अब्दुल
आहेत.
िहाववकास
सत््ार यांनी अज्ा दाखल
आघाडीिध्ये िंत्ी असलेले
करण्याच्या शेवटच्या वदवशी
ु सत््ार यांनी वजल्हा बँकते िात््
वतसरा अज्ा दाखल केला. सत््ार यांनी अब्दल
यापूव्ी दोन अज्ा दाखल केले होते, िहाववकास आघाडी सोबत न
तर सोिवारी तीन अज्ा दाखल केले जाण्याचा वनण्ाय घेतला आहे.

स्ितंत्पॅिल उभारणार

िुख्यिंत्यांची िूकसंिती

मुख्यमंत्यांच्या आदेशािं पालि ही
प््त्येकािी िबाबदारी आहेि,
खासकर्ि मंत्यांिी आहे. मी म्हणेि
मीजडयाही तुराि जतकडे गेला होता. कौटुंबीक दश्जि िे
होतं, त्याला वेगळं स्वर्प होतं. परंतु ही प््त्येकािी
िबाबदारी आहे. मुख्यमंत्यांिी म्हटलंय मीि िबाबदार,
त्यामुळे ही प््त्येकािे िबाबदारी उिलायला हवी. पण हा
वेगळा जवरय त्यांच्या िीविातला होता. त्यामुळे संिय
राठोड त्यांच्या कुटुंबासोबत जतथे दश्जिाला गेले.
मिीरा कायंदे, आमदार, जशवसेिा

पालकांच्या तक््ारी सोडविणार
मुंबई.
शाळांच्या
फीवाढीववरोधातील पालकांच्या
तक््ारी सोडववण्यासाठी शालेय
वशक््ण ववभागाने येत्या
आठवडाभरात राज्यस््रीय व
ववभागीय शुलक
् वनयंतण
् सविती
स्थापन करण्याची घोषणा केली
आहे. या सवित्यांकडे पालक
शाळेववरोधात तक््ार कर्
शकतात, असे वशक््णिंत्ी वष्ाा गायकवाड यांनी स्पष््
केले. कोरोना काळात पालकांकडून ज्यादा शालेय फी
वसुलीववषयी तोडगा काढण्यासाठी पालक संघटनांसोबत
वष्ाा गायकवाड यांची बैठक पार पडली. िात्् या बैठकीत
शालेय फीववषयी कोणताही ठोस वनण्या झाला नसल्याचा
आरोप पालक प््वतवनधी्नी केला आहे.

राष््वादीिा महापौर तर उपमहापौर काँग्ेसिा

‘पूजा’ पािेल तरी कशी ?

राज्यस््रीय शुल्क वियंत्ण सवितीची स्थापिा
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सांगली िहापावलकेत
भाजपाचा पराभि

सांगली. भाजपाच्या नगरसेवकांनी
भाजपला कात््जचा घाट दाखवत
राष््वादी काँग्ेस आवण काँग्ेसच्या
पूिा िव्हाण मृत्यूप्करणी इतके जदवस िॉट जरिेबल असलेले
गळ्यात िहापौरपदाची िाळ घातली
संिय राठोड आि अिािक प््कट झाले. राज्याच्या एका
आहे. यािुळे सत््ाधारी भाजपाला
मंत्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यासंबंधीिे अिेक पुरावे देखील
िहापावलकेतील सत््ा गिवावी
समोर आले आहेत. तरीसुद्ा मुख्यमंत्ी उद््व ठाकरे काहीि बोलत िाहीत.
लागली.
तुलनेने संख्याबळ किी
यािा अथ्ज पूिा िव्हाण मृत्यूप्करणी मुख्यमंत्ी उद््व ठाकरे यांिी संिय
असताना देखील राष््वादीने भाजपाचा
राठोड यांिा मूकसंमती आहे हे जदसूि येते.
- आजशर शेलार, भािप िेते करेक्ट काय्ाक्ि करत िहापौर पद
आपल्या पदरात पाडून घेतले आहे.
सांगली, विरज आवण कुपवाड शहर
िहानगर पावलकेच्या िहापौर आवण
पोहरादेवीिी पूिा तरी कशी पावेल िर िव्हाणच्या पूिाि
काय झाले ते सांजगतले िाहीत तर? युवतीच्या मृत्यूप्करणात उपिहापौर वनवडणुकीत राष््वादी
िाव आलेले मंत्ी 15 जदवस गायब होतात. मुख्यमंत्ी गप्प.
काँग्ेस आवण काँग्ेसने बाजी िारली
मात््, मुख्यमंत्यांच्या आदेशाला हरताळ रासत हे मंत्ी सोशल
आहे. शेवटच्या क््णापय््ात सस्पे्स
जडस्टिजसंगिा रज््ा उडवत शग्कतप््दश्जि करतात. सत््ेिी अपजरहाय्जता
रावहलेल्या या वनवडणुकीत भाजपची

ज््ियांवर अत्यािार जकंवा त्यांिा त््ास
देणाऱ्या आरोपीला कुठलीही
िात िसते. त्यामुळे
जशवसेिा िेते संिय राठोड
यांच्या मुसक्या आवळूि
त्यांिी िौकशी झाली
पाजहिे. संिय राठोड ज्या समािािे आहेत
पूिा िव्हाणही त्याि समािातील होती.
आमच्या लेखी िातीला महत््व िाही. बंिारा
समािातील अिेक िेते मला रोि कर्ि
याप््करणािी िौकशी झालीि पाजहिे,
आम्ही तुमच्या पाजठशी आहोत, असे सांगत
आहे.
असू शकेल. मुख्यमंत्ी जकमाि करोिािे जियम मोडल्यािा गुन्हा दाखल
- जित््ा वाघ, भािप िेत्या
तरी करणार का?
- केशव उपाध्ये, भािपा

जिल्जज्पणा आजण बेशरमपणािा
कळस काय असू शकतो हे संिय राठोड
यांच्या वक्तव्यावर्ि जदसूि येत होतं.
राठोड यांिी आििी अवस्था म्हणिे
भेदरलेल्या सरपंिासारखी झाली.
त्यांिी एकाही प््श्ििं उत््र जदलं िाही. रक्त
समािाच्या िावावर भावजिक शब्द बोलूि ते जिघूि
गेले. राठोड यांिा तत्काळ अटक झाली पाजहिे, आजण
त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाजहिे.
- अतुल भातखळकर, भािपा िेते

५

पक््ाला विळाला
59.94 कोटी्चा विधी

तपास योग्य पद््तीिे

संिय राठोड यांिी िी
भूजमका मांडली आहे.
तीि भूजमका आम्ही
सांगत आहोत. पूिा
िव्हाण आत्महत्याप््करणी पोलीस
तपास करत आहे. तो तपास योव्य
पद््तीिे होईल. यासाठी मीजडया
ट््ायलिी गरि िाही.
िािा पटोले, प््देशाध्यक््, काँग्ेस

सत््ा अखेर संपुष्ात आणत राष््वादी
काँग्ेस आघाडीने िहापौर आवण
उपिहापौर पद भाजपाकडून
वहसकावून घेतले.
भाजपाचे
उपिहापौर पदाचे उिेदवार गजानन
िगदूि यांना पराभव स्वीकारावा
लागला आहे. राष््वादी काँग्ेस
आघाडीचे काँग्ेसचे उिेदवार उिेश
पाटील या वठकाणी उपिहापौर त्हणून
ववजयी झाले आहेत.

आघाडीच्या उिेदिारांिा ितदाि

ऑिलाइि पद्त् ीिे पार पडलेलय
् ा या जिवडणुकीमध्ये िाराि असलेलय
् ा भािपच्या
िार िगरसेवकांिी थेट राष्व् ादी काँगस
्े आघाडीच्या उमेदवारांिा मतदाि केले आहे.
त्यामुळे भािपािे महापौर पदािे उमेदवार धीरि सूयवज् श
ं ी यांिा पराभव झाला.
राष्व् ादी काँगस
्े िे उमेदवार जदग्वविय सूयवज् श
ं ी हे महापौरपदी जवियी झाले आहेत.
भािपाच्या 5 िगरसेवकांिी राष्व् ादी काँगस
्े आघाडीला या जिवडणुकीत मतदाि केल.े

जयंत पाटलांचे धोबीपछाड

सांगली महापाजलकेमध्ये गेल्या अडीि
वर्ाा्पासूि भािपिी सत््ा आहे. 41
अजधक दोि अपक्् असे संख्याबळ
असल्यािे भािपािे पुन्हा जवियािा
दावा केला होता. मात््, भािपामध्ये

अंतग्जत िारािी उराळूि आली होती.
या पा््श्जभूमीवर राष््वादी काँग्ेसिे िेते
ियंत पाटील यांिी काँग्ेससोबत
िाराि भािपा िगरसेवकांिा आपल्या
गळाला लावले होते.

राष््िादीच्या गंगाजळीत 5 पट िाढ
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यापूव्ी काँग्ेस आवण राष््वादीची आघाडी होती. हे दोन्ही पक्् राज्यात ऑक्टोबर
1999 ते ऑक्टोबर 2014 पय््ात सत््ेत होते. त्यानंतर भाजपचे देवे्द् फडणवीस
मुंबई.
राज्यात िहाववकास िुख्यिंत्ी झाले. वशवसेनेच्या िदतीने फडणवीस सत््ेत आले.
आघाडीचे सरकार येताच राष््वादी
काँग्ेस राज्यात वरचढ होत
असल्याचे वदसून येत आहे. सत््ेत
िहत््वाची खाती पटकावणाऱ्या
राष््वादीच्या गंगाजळीतही पाच पट
वाढ झाल्याचे गेल्या आव्थाक वष्ाात
वदसून आले. आव्थाक वष्ा 2019-20 िध्ये राष््वादीला 59.94 कोटीचा वनधी
विळाला होता. गेल्या वष््ी हा वनधी 12.05 कोटी र्पये होता. राष््वादी काँग्ेसने
वनवडणूक आयोगाकडे पक््ाच्या योगदानाचा अहवाल सादर केला आहे. प््त्येक
वष््ी राजकीय पक््ांना त्यांच्या 20,000 र्पयांच्या योगदानाची िावहती वनवडणूक
आयोगाला द््ावी लागते. त्यातून ही िावहती उजेडात आली आहे.

H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S>
Zmoö¨XUrH¥$V H$mm`m©b` : 27~rHo$gr, gr - 27, Or ãbm°H$, dm§Ðo Hw$bm© g§Hw$b, dm§Ðo (ny.), _w§~B© - 400 051.
ímmIm H$mm`m©b` : 4 Wm _Obm, {Z`Vr `w{ZQ´r, Jw§OZ {WEQ>g©Odi, PmoZ 2, `oadS>m, nwUo - 411 006.

Vm~m gyMZm (ñWmda _mb_ÎmoH${{aVm)

(grŠ`w{aQ>r B§QaoñQ> (EÝ\$mmog©_oö¨Q>) ê$ëëg, 2002 À`m n{a{ímîQ> 4 ghdmMZ {Z`_ 8 (1) A§VJ©V)
Á`mAWr©, AYmohñVmj{aV - ßm«m{YH¥$V A{YH$mar - H$mmoQ>HH$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> - ~±{H§$J {d{Z`_Z H$m`Xm,
1949 À`m ì`m»`oA§VJ©V EH$ H§$nZr, Ë`m§À`m Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b`mMm nÎmm 27~rHo$gr, gr 27, Or ãbm°H$,
dm§Ðo Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§Ðo (ny.), _w§~B© - 400 051 d ímmIm H$m`m©b`mMm nÎmm : 4 Wm _Obm, {Z`Vr
`w{ZQ´r, Jw§OZ {WEQ>g©Odi, PmoZ 2, `oadS>m, nwUo - 411 006 `m§Zr grŠ`w{aQ>m`PoímZ A°±S> {aH$ÝñQ´>ŠímZ
Am°\$ \$m`Zm{ÝímAb AgoQ²>g A±S> EÝ\$mog©_o¨Q> Am°\$ grŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 (ga\¡$gr H$mm`Xm)
A§VJ©V d grŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_o¨Q>) ê$ëg, 2002 Àmo AZwÀNo>X 13 (2) d 13 (12) ghdmMZ
{Z`_ 8 (1) A§VJ©V ßm«mßV A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gyMZoV {ZXo©{ímV W{H$V aŠH$_ {X. 31.07.2019
amoOrZwgma é. 1,04,54,467.97 (é. EH$ H$mmoQ>rr Mma bmI MmonÝZ hOma Mmaímo gXwgîQ> d gÎ`mÊUd
n¡go _ mÌ) d Ë`mdarb {X. 01.08.2019 nmgyZ dmñV{dH$ dgwbrÀ`m (W{H$V aŠH$_) VmaIon`ªV nwT>rb
ì`mO d AÝ` ì`mO, MH«$dmT>ì`mO XamZo nwT>rb ì`mO aH$_oMo ßm«XmZ g§~§{YV gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60
O©Xma)
{Xdgm§À`m AmV H$aÊ`mgmR>r _mJUr gyMZm {X. 31.07.2019 nmR>dbr hmoVr Or 1. gr_m {MVb§½` (H$O
nÎmm : âb°Q> H«$. Or - 1204, Q´o>Oa nmH©$, g§Va ZJa, VidbH$a {O_, nd©Vr, nwUo - 411 009, VgoM
AÝ` nÎmm : 601, 6 dm _Obm, {d§J Or, Q´o>Oa nmH©$, gìho© H«$. 61, grQ>rEg H«$. 3446, ghH$ma ZJa,
O©Xma) n Îmm : âb°Q> H«$. Or - 1204, Q´o>Oa
nd©Vr, nwUo - 411 009, 2. lr. Jmo{d§X {MVë`§J (ghH$O
nmH©$, g§Va ZJa, VidbH$a {O_, nd©Vr, nwUo - 411 009, VgoM AÝ` nÎmm : 601, 6 dm _Obm, {d§J
Or, Q´o>Oa nmH©$, gìho© H«$. 61, grQ>rEg H«$. 3446, ghH$ma ZJa, nd©Vr, nwUo - 411 009`m nÎ`mda
nmR>dÊ`mV Amëmr hmoVr. darb {ZXo©{ímV H$O©Xma/ghH$O©Xma `m§§Zr gXa aH$_oMm ^aUm H$aÊ`mg H$gya
Ho$br Agë`mZo, gXa gyMZm hr darb {ZXo©{ímV H$O©Xma, ghH$O©Xma da Cëbo{IV Ho$ë`mZwgma JhmUdQ>Xma
`m§Zm d Am_ OZVog XoÊ`mV `oV Amho H$r, AYmohñVmj{aVm§Zr ga\¡$gr H$m`ÚmMo AZwÀNo>X 13 (4) ghdmMZ
gXa {Z`_mÀ`m {Z`_ 8 A§VJ©V Ë`m§Zm n«mßV A{YH$mamÝd`o »mmbrb {ZXo©{ímV _mb_ÎmoMm Imbrb {ZXo©{ímV
_mb_ÎmoMm {X. 22.02.2021 amoOr Vm~m KoVbm Amho.
{dímofV: darb {ZXo©{ímV H$O©Xma/ghH$O©Xmam§Zm d Am_ OZVog Bímmam XoÊ`mV `oV Amho H$r, Ë`m§Zr gXa
_mb_Îmog§X^m©V ì`dhma H$ê$ Z`o d Ago H$moÊmVohr ì`dhma H$mmoQ>HH$ _{h§Ð ~±H$ {b. Ë`m§À`m ímmIoMm nÎmm :
4 Wm _Obm, {Z`Vr `w{ZQ´r, Jw§OZ {WEQ>g©Odi, PmoZ 2, `oadS>m, nwUo - 411 006 `m§À`m Z_yX
n«^mamA§VJ©V W{H$V aŠH$_ {X. 31.07.2019 amoOrZwgma é. 1,04,54,467.97 (é. EH$ H$mmoQ>rr Mma
bmI Mmon ÝZ hOma Mmaímo gXwgîQ> d gÎ`mÊUd n¡go _mÌ ) d Ë`mdarb {X. 01.08.2019 nmgyZ g§nyUr4
ßm«XmZ d/dm dgwbrÀ`m VmaIon`ªV nwT>rb ì`mO d AÝ` ì`mO, MH«$dmT>ì`mO XamZo nwT>rb ì`mO VgoM
ßm«mg§{JH$ IM©, _yë` d ßm«^ma AmXr aH$_oÀ`m AYrZ AgVrb.
H$m`ÚmÀ`m AZwÀNo>X 13 À`m CnAZwÀNo>X 8 À`m VaVwXr¨A§VJ©V H$O©Xmam§Mo bj doYyZ KoÊ`mV `oV Amho H$r
Ë`m§Zr CnbãY doio_Ü`o ßm«{V^yV _mb_Îmm gmoS>dyZ ¿`mdr.
ñWmda _mb_ÎmoMo {ddaU
n wT>rrb {ddaUrV _mb_ÎmoMm gd© Vmo ^mJ d ^yI§S> :
âb°Q> H«$. 601, 6 dm _Obm, {d§J Or, Q´o>Oa nmH©$, gìho© H«$. 61, grQ>rEg H«$. 3446, ghH$mma ZJa,
nd©Vr, nwUo - 411 009.
{XZm§H$ : 22.02.2021
ghr/{R>H$mmU : nwUo
ßm«m{YH¥$V A{YH$mmar, H$mmoQ>HH$ _ {h§Ð ~±H$ {b.

\$mm°_© E
Omhra CX²KmofUm

(BÝgmoëhoÝgr A±S> ~±H$aßQ²>gr ~moS©> Am°\$ B§{S>`m (ñd¡{ÀN>H$ n{ag_mnZ ßm«{H«$`m) {d{Z`_Z, 2016 À`m
{d{Z`_Z 6 A§VJ©V)

brbm Q´o>S> ñQ>rb A±S> H$_m°{S>Q>rO B§[S>`m ßm«m`ìhoQ> {b{_Qo>S>À`m YZH$m§oMo bj doYyZ KoÊ`mgmR>r
g§b½Z Vnímrb
brbm Q´o>S> ñQ>rb A±S> H$_m°{S>Q>rO B§[S>`m ßm«m`ìhoQ> {b{_Qo>S>
1. H$m°nmo©aoQ> F$UH$moMo Zmd
2. H$m°nmo©aoQ> F$UH$moÀmr g§ñWmnZ {XZm§H$
18.04.2005
3. ßm«m{YH$mar Á`m§À`mA§VJ©V H$m°nmo©aoQ> ì`ŠVr
H§$nÝ`m {Z~§YH$ (AmaAmogr) : nwUo _hmamîQ´> `m§À`m
A§VJ©V H§$nÝ`m H$m`Xm, 1956 A§VJ©V g§ñWm{nV H§$nZr
g§ñWm{nV/Zmo¨XUrH¥$V Amho
4. H$m°nmo©aoQ F$UH$mo¨Mm H$m°nmo©aoQ> Am`So¨>{Q>Q>r Z§~aU27106PN2005PTC020582
_`m©{XV Xm{`Ëd Am`So¨>{Q>Q>r Z§~a
5. 5. Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b`mMm nÎmm d ßm«YmZ H$m`m©b` H$m`m©b` H«$. 215/16/17, 2 am _Obm, H$mo{hZya
(H$mhr Agë`mg)
AmHo©$S>, goŠQ>a 24, nwUo - _w§~B© _mJ©, {Q>iH$ Mm¡H$,
{ZJS>r, nwUo - 44, _hmamîQ´>, ^maV.
6. H$m°nmo©aoQ> F$UH$mo¨À`m g§X^m©V {XdmiImoar ßm«ma§^
{X. 18.02.2021 (gÝ_m. EZgrEbQ>r `m§À`mÛmao
{XZm§H$
{X. 22.02.2021 amoOr Ë`m§À`m do~gmBQ>da
AmXoím ßm«{gÕ)
7. {XdmiImoar R‹amd ßm«{H«$`m g_mßVrMr A§Xm{OV {XZm§H$ {X. 16.08.2021
(grAm`Amanr ßm«ma§^ {XZm§H$mnmgyZ 180 {Xdg)
8. A§V{a_ R>amd A{YH$mar åhUyZ H$m_ H$aUmè`m
lr. ímímm§V gwYmH$a `odbm
BÝñmmoëìhÝgr ßm«mo\o$ímZbMo Zmd d Zmo¨XUrH$aU H«$_m§H$ Am`~r~rAm` Zmo¨XUrH$aU H«$
IBBI/IP - P00310/2017-2018/10574

9. ~moSm©da Zmo¨XUrH¥$V åhUyZ BÝñmmoëìhÝgr ßm«mo\o$ímZbMm âb°Q> H«$. 7, B§Ðm`Ur JUoím ZJa, boIm ZJaÀ`m
nÎmm d B©-_ob : Zmo¨XUrH¥$V nÎmm :
g_moa, Am½m«m amoS>, Zm{ímH$, _hmamîQ´> -422 009.
B©-_ob: shashantsyeola@gmail.com
10. A§V{a_ R>amd A{YH$mè`mgh nÌì`dhmamgmR>r
H$m`m©b` H«$. 204/~r, 2 am _Obm, AmXrZmW
dmnamd`mMm nÎmm d B©-_ob
ímm°{n§J H$m°åßboŠg, nwUo-gmVmam _mJ©, nwUo-411037.
B©-_ob : shashantsyeola@gmail.com
11. Xmdo gmXarH$aUmMr A§{V_ VmarI
03.03.2021
12. A§V{a_ R>amd A{YH$mè`m§Ûmao {Z{íMV AZwÀNo>X 21 bmJy Zmhr.
À`m Cn-AZwÀNo>X 6E À`m H$b_ (~r) A§VJ©V
YZH$mo¨Mm dJ© H$mhr Agë`mg dJm©Mo Zmd
13. dJm©_Ü`o YZH$mo¨Mo A{YH¥$V ßm«{V{ZYr åhUyZ H$m_
bmJy Zmhr.
H$aÊ`mgmR>r {Z`wŠV n{ag_mnZ A{YH$mè`m§Mr Zmdo
(ßm«Ë`oH$ dJm©H${aVm VrZ Zmdo)
do~{b§H$:https://ibbi.gov.in/home/downloads
14. E) g§~§{YV \$m°_© d
~r) A{YH¥$V ßm«[V{ZYr¨Mm Vnímrb OoWo CnbãY Amho
gyMZm `mÛmao XoÊ`mV `oV Amho H$r, amîQ´>r` H§$nZr {d{Y Ý`m`m{YH$aUmZo, {X. 18.02.2021 amoOr brbm Q´óo>S>
ñQ>rrb A±S> H$__m°{S>QQ>rrO B§[S>`m ßm«m`ìhoQ> {b{_Qo>S>>ÀÀ`m H$m°nmo©aoQ> n{ag_mnZ R>amd ßm«{H«$`m ßm«ma§^mMm AmXoím {Xbm.
brbm Q´óo>S> ñQ>rrb A±S> H$__m°{S>Q>rO B§[S>`m ßm«m`ìhoQ> {b{_Qo>S>ÀÀ`m ^mJYmaH$m§Zm `mÛmao {ZXo©ím XoÊ`mV `oV Amho H$r,
Ë`m§Zr {X. 03.03.2021 amoOr dm VËnydr©n`ªV ~m~ H«$. 10 g§X^m©Vrb nÎ`mda A§V{a_ R>amd A{YH$mè`m§H$So>
Amnë`m Xmì`m§Mo nwamdo gmXa H$amdoV.
{dÎmr` YZH$mmoZr Ë`m§À`m Xmì`m§Mo nwamdo Ho$di BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_mVyZ gmXa H$amdoV. AÝ` gd© YZH$mo Ë`m§Mo Xmdo
ì`{ŠVím:, Q>nmbmÛmao dm BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_mVyZ Ë`m§À`m Xmì`m§Mo nwamdo gmXa H$ê$ ímH$Vrb.
darb {ddaU H«$. 12 A§VJ©V gy{M~Õ dJm©Vrb {dÎmr` YZH$moZr \$m°_© grE_Yrb dJm©À`m A{YH¥$V ßm«{V{ZYr
åhUyZ H$m_ H$aÊ`mgmR>r {ddaU H«$. 13 _Ü`o {ddaUrV gy{M~Õ VrZ n{ag_mnZ A{YH$mè`m§VyZ EH$mMr {ZdS>
H$amdr.
MwH$rrMo, {Xímm^yb H$aaUmao Xmdo gmXa Ho$ë`mg X§S> hmoD$ ímHo$b.
ghr/A§V{a_ R>amd A{YH$mè`m§Mo Zmd : lr. ímímm§V gwYmH$aa `odbm
{XZm§H$ : 24.02.2021
{R>H$mU : nwUo

