
पुणे (वाताहर) :

ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय 
राऊत यांच्या दररोज होणा या 
प कार पिरषदेला भाजप आमदार 
िनतेश राणे हे सडतोडपणे त्यु र 
देत आहेत. संजय राऊत आिण त्यांचे 
प मुख उ व ठाकरे यांना िनतेश 
राणे यांनी वठणीवर 
आणले आहे. पंत धान 
नर  मोदी यांना अरे-
तुरे करणारे उ व 
ठाकरे आता मोदीजी-
मोदीजी हणताहेत. हे िनतेश 
राणे यांचे यश अस याचे सांगत 
भारतीय जनता प ाचे देशा य  
चं शेखर बावनकळ यांनी राणचे 
त डभ न कौतुक कले. तसेच या 

पुढच्या काळातही राणे हे काम 
अत्यंत तडफदारपणे पार पाडतील, 
असा िव वास पु यात भाजप देश 
कायर्कािरणीच्या बैठकीत बावनकळ 
यांनी य त कला.

नागपूरच्या सभेत पंत धान मोदी 
यांचा उ लेख उ व ठाकरे यांनी 
आप या भाषणात ‘अरे-तुरे’ असा 

कला होता, मा  राणे 
यांनी तो मु ा प कार 
पिरषदेत उप थत 
करत ठाकरे यांना 
यो य भाषेत उ र िदले. 

त्याचा पिरणाम हणून ठाकरना 
मुंबईच्या सभेत मोदी यांचा उ लेख 
“मोदीजी, ‘मोदीजी,” असाच करावा 
लागला, हे राणे यांचे यश अस याचे 
बावनकळ हणाले.

श दांना स याची धार
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चे नई ‘ ले 
ऑफ’ या 
उबर ावर
पान १०

िश कां या बद यांना 
७ जूनपयत थिगती
मुंबई : िज ातील ाथिमक 
िश कांच्या ऑनलाइन बदली 
ि येत सहा या ट यात 
२५३ ाथिमक िश कांच्या 
अ यायकारक बद यांना मुंबई 
उच्च यायालयाने ७ जूनपयत 
थिगती िदली आहे. त्यामुळ 
बदली पीिडत िश कांना काही 
माणात िदलासा िमळाला आहे. 
या संदभार्त ाथिमक िश क 
संघाच्या पदािधका यांनी उच्च 
यायालयात यािचका दाखल 
कली होती. िव थािपत नसले या 
िश कांच्या बद या या ट यात 
झा याने कमालीची नाराजी 
पसरली होती. या ि येतील 
अनेक ुटी यािचकाकत्याच्या 
विकलांनी यायालयाच्या 
िनदशर्नास आणून िद या. 
त्यानुसार ही थिगती 
दे यात आली.

कनार्टक मु यमं ांचा 
आज शपथिवधी
नवी िद ली : सोिनया गांधींनी 
िश टाई कली आिण डीक 
िशवकमार यांनी उपमु यमं ीपद 
घे यास सहमती दशर्व यामुळ 
कनार्टक मु यमं ी पदाचा पेच 
संपु टात आला आहे. आता 
शिनवारी २० मे रोजी 
शपथिवधी होणार आहे. या 
शपथिवधीला देशभरातील 
अनेक नेत्यांना आमं णे 
पाठव यात आली आहेत. 

मान्सून तीन िदवस 
आधीच अंदमानात 
होतोय दाखल
मुंबई : नैऋत्य मा सून आता 
अंदमान समु ाच्या काही 
भागात दाखल झाला आहे, 
अशी मािहती भारतीय हवामान 
िवभागाने िदली आहे. पुढील 
तीन ते चार िदवसांत तो 
दि ण बंगालचा उपसागर, 
अंदमान समु  आिण अंदमान 
- िनकोबारच्या आणखी काही 
भागांम ये पुढ सरक यासाठी 
अनुकल पिर थती अस याचीही 
मािहती दे यात आली आहे. 
तर ४ जून रोजी मा सून 
करळात दाखल होणार आहे. 
साधारण २२ मे रोजी मा सून हा 
अंदमानात दाखल होत असतो, 
या वष  मा  तीन िदवस आधीच 
हा मा सून दाखल झा याचे िच  
आहे. यावष  मा सूनचे आगमन 
चार िदवस उिशरा होणार 
अस याचा अंदाज भारतीय 
हवामान खात्याने य त कला 
आहे. त्यामुळ दरवष  १ जून 
रोजी करळम ये दाखल होणारा 
मा सून हा या वष  ४ जून रोजी 
दाखल होणार आहे. 

मंुबई शिनवार, २० मे २०२३

 एमएमएमओसीएलला पुढील १० वषासाठी अित र त १२० कोट चे उ प न

मुंबई मे ोचे १५०० खांब मे ो वाशांना देणार नेटवक
मुंबई  ( ितिनधी) :

वाशांना वासादर यान नेटवक 
कने ट हटी िमळावी यासाठी 
महामुंबई मे ो ऑपरेशन कॉप रेशन 
िलिमटड (एमएमएमओसीएल) ने 
‘लहान/सू म दूरसंचार सेल’ धोरण 
तयार कले आहे. या धोरणाअंतगर्त 
मे ोमागर् २ अ आिण ७ या उ नत 
मागार्वरील ३५ िकलोमीटर लांबीच्या 
मागार्वर असले या १५०० खांबांवर 
दूरसंचार उपकरणे लाव यासाठी 
परवाना दे यात येणार आहे. यातून 
एमएमएमओसीएलला पुढील 
१० वषासाठी ितिकट यितिर त 
अितिर त १२० कोटींचे उत्प न 
िमळणार आहे.

महामुंबई मे ो ऑपरेशन 
कॉप रेशन िलिमटड 

वेचक

या लहान आिण सू म 
दुरसंचार उपकरण लाव याच्या 
धोरणासंदभार्त बोलताना महा 
मुंबई मे ोचे अ य  तथा 
यव थापकीय संचालक एस. 
ही. आर. ीिनवास हणाले, “हे 
धोरण वाशांसाठी आिण ‘महा 
मुंबई मे ोसाठी फायदेशीर असून 
वाशांना वासादर यान अखंड 
नेटवक कने ट हटी दान 
करेल. मुंबई मे ोच्या खांबांवर 
लहान/सू म दूरसंचार उपकरण 

बसव यामुळ महा मुंबई मे ोला 
िमळणा या अित र त महसुलामुळ 
मे ो वाशांसाठी परवडणारी 
आिण उ क ट सुिवधा उपल ध 
क न दे यात मदत होईल आिण 
वाशांचा अनुभव अिधक चांग या 
सुिवधांसह अिधक समृ  करेल.”
या उप मामुळ मे ो वाशांना 
आिण िलंक रोड आिण प चम 
ुतगती मागार्च्या आजूबाजूला 
राहात असले या लोकांना 
टिलकॉम उपकरणा ारे अखंड 

नेटवकचा आनंद िमळणार आहे. 
वासीधािजर् या या धोरणातील 
पिहले वकतीप  इंडस 
टॉवसर्ला देत असतानाच इतर 
इच्छक कप यांशी लवकरच महा 
मुंबई मे ो भागीदारी कर यास 
उ सुक आहे. हे धोरण हणजे 
‘मुंबई मे ो नेटवक’साठी मैलाचा 
दगड असून अशा अनेक 
मह वाच्या उप मां ारे वाशांना 
उ म सेवा दे यासाठी महा मुंबई 
मे ो किटब  आहे.

मांसाहाराचा त्याग करा, शाकाहारी हा... छाया : अरुण पाटील

‘पेटा इंिडया’ आिण ‘आ य फाऊडशन’ या कायर्कत, समथर्क यांनी शु वारी डायनासोरचे पोशाख प रधान क न 
हॉिनर्मन सकल गाडन या बाहेर, काळा घोडा येथे आगामी ‘जी २०’ या कायर्कारी गटाला शाकाहारी हो याचे आवाहन कले. 
‘मांसाहाराचा याग करा आिण शाकाहारी हा’, अशा आशयाच ेफलक यावेळी कायर्क या या हातात होते.

उ व ठाकरचे आिलशान 
जीवन फ त खंडणीवरच

िनतेश राणे यांचा आरोप

अॅड. रया करंजकर : 
ाइम : ल न एक जुगार

ितभा सराफ : 
ितभारंग : सहल

डॉ. लीना राजवाड : 
हे थ कअर : “आयुवद” 
रमेश तांबे : अिभने ी

ा. देवबा पाटील : सतक पांड
एकनाथ आ हाड : 
िचन्हांची सोबत
मंगेश महािडक : 
रािशभिव य
अ वनी पारकर : मु तह त 
शील-अ लील 
गुरुनाथ तडलकर : 
देव हणजे...

नंदकमार पाटील
शांत या िवजयाची गो ट

मृणािलनी कलकण  
गुलद ता : जैविविवधता िदवस  

सतीश पाटणकर 
कोकणी बाणा : 
ी े  गणपतीपुळ

ीिनवास बेलसर े
नॉ ट जया : 
अनंत मरणे झेलून घ्यावी...

दीपक परब : ऐकलंत का! 
: कक जाेडीचा लवकरच जलवा 

प लवी अ टकर जळ 
: िदवस तुझे हे फलायचे

ि यानी पाटील - वयंिस ा
मुंबई, नािशक, र नािगरी, िसंधुदुग येथून एकाच वेळी िस
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दोन हजारांच्या नोटा होणार ह पार
नवी िद ली (वृ सं था) : 

िरझ हर् बँक ऑफ इंिडयाने मोठा 
िनणर्य घेतला असून आरबीआयने 
२००० पयांच्या नोटा बाजारातून मागे 
घे याचा िनणर्य घेतला आहे. तसेच 
आरबीआयने इतर बँकांना २ हजार 
पयांच्या नोटा जारी करणे थांबवा, 

असा स लाही िदला आहे. इथून पुढ 
२ हजार पयांच्या नोटांची छपाई बदं 
होणार आहे. या नोटा ३० स टबरपयत 
बँकत जमा करता येतील, असे 
आरबीआयने प ट कले आहे. ३० 
स टबर २०२३ पयत नागिरकांना या 
नोटा बँकतून बदलून घेता येतील.

ाहकांना २ हजार पयांच्या नोटा 
देणे तातडीने थांबवा, असे आदेश 
िरझ हर् बँकने देशभरातील बँकांना 
िदले आहेत. ' लन नोट पॉिलसी'च्या 
अंतगर्त िरझ हर् बँकने हा िनणर्य घेतला 
आहे. भारतीय िरझ हर् बँकने दोन 
हजार पयांच्या नोटची छपाई बंद 
करणार अस याची घोषणा कलीये. 
मा , असे असले तरी २००० पयांची 

बाजारात इतर मू यांच्या 
नोटा पुरेशा माणात 
उपल ध आहेत, असे 
कारण देत रझ हर् 
बँक ऑफ इंिडयाने 
दोन हजारांच्या नोटा 
बाजारातून मागे 
घे याचा िनणर्य घेतला 
आहे. रझ हर् बँकने 
घेतले या या िनणर्यानंतर 
महारा ाचे मु यमं ी 
एकनाथ िशंदे यांनी एका 
वा यात िति या िदली 
आहे. आरबीआयच्या 
िनणर्याब ल िवचारले 
असता िशंदे हणाले, 
‘आरबीआयने िनणर्य 
घेतला असेल तर तो 
काही िवचाराअंतीच घेतला 
असेल’. सारमा यमांशी 

संवाद साधताना यांनी 
ही िति या िदली. 
ही नोटाबंदी अिजबात 
नाही. २००० पयांच्या 
नोटा पूणर्पणे वैध 
राहतील. या अ ाप 
बंद कले या नाहीत. 
फ त या िस टममधून 
काढन घे यासाठी 
वेळ िदला जात आहे. 
या उ ेशासाठी या 
छाप या हो या तो आता 
पूणर् झाला आहे, असे 
आरबीआयला वाटते. 
खरे तर, रझ हर् बँक 
ऑफ इंिडयाने २००० 
च्या नोटा िवतरणातून 
काढन घेत या अस या 
तरी या नोटा स या 
अवैध ठरणार नाहीत. 

या आप याला िदले या 
मुदतीपयत जमा करता 
येणार आहेत. ८ नो हबर 
२०१६ ला पंत धान 
नर  मोदी यांनी ५०० 
आिण १००० च्या नोटा 
चलनातून बंद क या 
हो या. यांच्या जागी 
नवीन ५०० आिण 
२००० च्या न या नोटा 
जारी कर यात आ या 
हो या. नो हबर २०१६ 
म ये आरबीआयने २ 
हजाराची नवीन नोट 
बाजारात आली होती. 
यानंतर आरबीआयने 
२०१९ पासून २ 
हजारांच्या नोटांची 
छपाईसु ा बंद 
कली होती.

बँकत ३० स टबरपयत 
नोटा बदलून घे याची मुभा

ाहकांना २ हजारां या नोटा देणे 
थांबिव याचे देशभरातील बँकांना आदेश

‘ती’ नोट ३० स टबरनंतरही 
राहणार चलनात
िनणर्य जाहीर होताच रझ हर् 
बँकने नाग रकांनी घाब  नये, 
असे आवाहन कले आहे. दोन 
हजार पयांची नोट बदल याची 
मुदत ३० स टबर २०२३ पयत 
असली तरी ही नोट चलनात 
कायम राहणार आहे. नाग रकांना 
बँकतून नोट बदलून घे यासाठी 
४ मिहने पुरेसे आहेत. २ हजार 
पयांच्या बहुतेक नोटा या ३० 
स टबरपयतच्या िदले या मुदतीत 
परत होतील, अशी अपे ा आहे. 
ही साम य ि या आहे. यामुळ 
नाग रकांनी घाब  नये, असे 
आवाहन रझ हर् बँकने कले आहे.

एकावेळी कवळ १० 
नोटाच बदलता येणार...
ाहकांना २३ मे २०२३ 
पासून बँकांम ये जाऊन २ 
हजारांच्या नोटा बदलून घेऊ 
शकतात; परंतु एकावेळी 
कवळ २० हजार पयांच्या 
नोटाच अथार्त १० नोटाच 
तु हाला बदलता येतील.

नोट लगेचच बंद होणार नाही िकंवा 
चलनातून बाद होणार नाही. मा  
इतर बँकांना २००० हजारांची नोट 
ाहकांना देऊ नका, अशी सूचना 
कर यात आलेली आहे. या नोटा 

पु हा बँकत जमा कर यासाठी २३ 
मे ते ३० स टबरपयतचा कालावधी 
असणार आहे.

दोन हजार पयांची नोट 
आरबीआय कायदा १९३४ च्या कलम 

२४ (१) अंतगर्त आण यात आली. 
जु या ५०० आिण १००० पयांच्या 
नोटा बंद झा यानंतर चलनाच्या 
गरजेमुळ या नोटा चलनात आ या. 
दुस या नोटा बाजारात पुरेशा माणात 

आ यानंतर २००० पयांच्या नोटा 
चलनात आण याचा उ ेश फोल 
ठरला. त्यामळु २०१८-२०१९ म ये 
२ हजार पयांच्या नोटांची छपाई 
थांबव यात आली होती.

 ही नोटाबंदी न हे...
मुंबई (िवशेष ितिनधी) :

‘उ व ठाकरे यांनी आपले 
तसेच आप या कटबाचे आयु य 
आिलशान प तीने जग यासाठी 
फ त खंडणीचाच आधार घेतला, 
खंडणीचाच वापर कला आिण 
आता त्यांचे कायर्कत याच मागार्ने 
आपले जीवन जगत चालले आहेत’, 
असा आरोप भारतीय जनता पाट चे 
नेते, आमदार िनतेश राणे यांनी 
शु वारी एका प कार पिरषदेत 
कला. बीडम ये गु वारी रा ी 
झालेली घटना पुरेशी बोलकी आहे. 
आ ही पूव पासून सांगत होतो की, 
महािवकास आघाडीची स ा असताना 
मो ा माणात वसुली, खंडणी 
गोळा कली जात होती. त्यामुळच 
ते हाच्या गृहमं ांना जेलम ये जावे 
लागले होते. पोिलसांवर कारवाया 
करा या लाग या होत्या. ते हाचे 
मु यमं ी उ व ठाकरे आिण त्यांच्या 
कटबावर ि कटच्या बुकींकडन 
खंडणी उकळ याचा पण आरोप 
झाला होता. काल िशवसेनेत उ व 
ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे 
यांना मारहाण झा याचे समजले. 
तसे त्यांच्याच िज हा मुखांनी 
जाहीर कले आहे. आ ही कोणत्याही 
मिहलेच्या महाराणीचे समथर्न करत 
नाही. सुषमाताई देवीदेवतांवर काही 
बोल या अस या, आमच्यावर 
खालच्या पातळीवर जाऊन टीका 
कली असली तरीसु ा त्यांना 
मारहाण हावी, असा िवचार 
आमच्या मनाम ये कधी येणार 
नाही. परंतु तेथील िज हा मुखांनी 
सुषमा अंधारवर आरोप कले ते 
फार गंभीर आहेत. सुषमाता नी पदे 
िवकायला काढली आहेत. सोफा 
आिण एसीसाठीसु ा पैसे मागत 

आहेत, असा आरोप त्यांनी कला. 
नारायणराव राणे यांनी जे हा िशवसेना 
सोडली ते हा रंगशारदाम ये कले या 
भाषणात उ व ठाकरे आिण त्यांचे 
लोक पदे िवक याचे काम करतात, 
हेच सांिगतले होते. आताचे मु यमं ी 
एकनाथ िशंदे यांच्याबरोबर बाहेर 
पडले या आमदारांनी हाच आरोप 
कला की, उ व ठाकरे यांची माणसे 
पदे आिण ितिकट िवकत आहेत. 
आताही तोच आरोप होतोय. वारंवार 
जर असे आरोप होत असतील तर 
त्यात त य आहे हे िन चत, असे 
राणे हणाले. ‘प मुख उ व 
ठाकरे यांनी आयु यात हेच कले 
आहे. एक पयाचे इ कम नसताना 
ते आिलशान आयु य जगत आहेत. 
मातो ीम ये लाव यात आलेले एसी 
फ त हीिडओकॉनचे िदसतील. 
हीिडओकॉनचे मुख धूत खासदार 
कसे झाले, हे त्यांनी सांगावे. आजही 
यांचे सवर् कपड लॉ ीसाठी लीला 
हॉटलम ये जातात. का? तर तेथे 
भारतीय कामगार सेनेची युिनयन 
आहे. मातो ीमध या गा ा, त्यांचे 
मटन स पटल नावाचा माणूस करतो. 
यांचे लंडन, युरोपमधले सगळ 
दौरेसु ा िखशातून एकही पैसा खचर् 
न करता कले जातात. वेगवेगळ 
उ ोगपती त्यांच्या हॉटलचा आिण 
सवर् वासाचा खचर् करतात. 

लखनऊ (वृ सं था) :

ानवापी मिशदीतील िशविलंगाचे 
काबर्न डिटग करावे असा आदेश 
अलाहाबाद उच्च यायालयाने िदला 
होता. ानवापी मिशदीत सापडले या 
िशविलंगाच्या वै ािनक सव ण 
करणात सव च्च यायालयाने 
अलाहाबाद उच्च यायालयाच्या 
आदेशाला पुढील सुनावणीपयत 
थिगती िदली आहे. अलाहाबाद 
उच्च यायालयाने िशविलंगाच्या 

काबर्न डिटगचे आदेश िदले होते. 
त्यानंतर ानवापी मशीद किमटीने 
या िनणर्याला सव च्च यायालयात 
आ हान िदले होते. 

सुनावणीदर यान मशीद सिमतीचे 
ितिनिधत्व करणारे वकील हुजैफा 
अहमदी हणाले की, या करणात 
िदवाणी खट याशी संबंिधत िनयमांचे 
पालन कले जात नाही. त्याचवेळी 
िहंदू प ाचे वकील िव णू जैन हणाले 
की, एएसआयने आ हाला अहवाल 
िदला आहे की, या जागेत अित मण 

होणार नाही. यावर सर यायाधीश 
डी.वाय. चं चूड हणाले की, 
एएसआयकडनही अहवाल घेऊ 
शकतो. सरकारने कोणत्या प तींचा 
अवलंब करता येईल याचाही िवचार 
क  ा. आ ही यावर नंतर सुनावणी 
घेऊ. सवर् प ांनी ती मा य क यामुळ 
आ ही नोटीस जारी करत आहोत, 
असे ते हणाले. उच्च यायालयाच्या 
आदेशाचा फरिवचार कर याची गरज 
आहे. याची अंमलबजावणी होऊ नये 
असेही ते हणाले. 

मुंबई ( ितिनधी) : 

आयर्न खान करणात टाचाराचे 
आरोप असले या एनसीबी मुंबईचे 
माजी डायरे टर समीर वानखेड 
यांना मुंबई उच्च यायालयाने 
तात्पुरता िदलासा िदला आहे. समीर 
वानखेड यांना २२ मेपयत अटक 
क  नये असे आदेश यायालयाने 
सीबीआयला िदले आहेत. 
तसेच वानखेड यांच्या 
यािचकवर सीबीआयने 
सोमवारपयत उ र ावे 
असेही आदेश दे यात 
आले आहेत. 

समीर वानखेडना 
शिनवारी सीबीआय 
कायार्लयात जाऊन जबाब 
न दिव याचे िनदश उच्च यायालयाने 
िदले आहेत. तसेच वानखेडच्या 
यािचकवर सीबीआयला सोमवारपयत 
उ र दे याचे िनदश दे यात आले 
आहेत. वानखेडनी तपासात सहकायर् 
करावे, तूतार्स त्यांना अटक करणार 
नाही, अशी वाही सीबीआयने 
हायकोटार्ला िदली आहे. 

दर यान, सीबीआयच्या 
आरोपांवर वानखेड यांनी मुंबई 
उच्च यायालयात एक यािचका 

दाखल कली होती. त्याम ये समीर 
वानखेड यांनी मोठा खुलासा कला 
होता. समीर वानखेड यांनी शाह ख 
खानसोबत झाले या संभाषणाची 
त यािचकत जोडली असून मा या 
मुलाची काळजी घे, अशी िवनंती 
शाह ख खानने कली होती.

मुंबईत या कॉिडिलया झवर 
आयर्न खानला ज करणी 

समीर वानखेड यांनी 
मुंबई उच्च यायालयात 
िरट यािचका दाखल 
कली. या यािचकसोबत 
संभाषणाची त जोड यात 
आली. सु ीकालीन 
कोटार्त ही यािचका 
दाखल कली. यायमूत  

शिमर्ला देशमुख, यायमूत  अिरफ 
एस डॉ टर यांच्या खंडपीठासमोर 
तातडीनं सुनावणीची मागणी 
कली होती. वानखेडची मागणी 
हायकोटार्कडन मा य झाली. िविध  
िरझवान मचट, आबाद प डा यांनी 
वानखेड यांची बाजू मांडली. 

एनसीबीने २ ऑ टोबर 
२०२१ रोजी आंतररा ीय झ 
टिमर्नसवर मुंबईहून गो याला 
जाणा या कॉडिलया झवर छापा 
टाकला होता. 

मुंबई ( ितिनधी) : 

मुंबईतील सुमारे २२०० िकमी 
लांबीच्या ना यांची सफाई यव थत 
आिण खोलपयत क यास यंदा 
पावसा यात पाणी साच यापासून 

मुंबईकरांना होणारा ास वाचेल. 
त्यामुळ िकती मेि क टन गाळ 
काढला, यापे ा मुंबईत पाणी कठ 
तुंबणार नाही याची द ता घे याचे 
िनदश मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी 
शु वारी येथे िदले. पावसा यापूव  

मुंबईतील नालेसफाईच्या कामांचा 
त्य  जागेवर जात आढावा मु यमं ी 
िशंदे यांनी घेतला. दुपारी तीनला सु  
झालेला हा पाहणी दौरा सायंकाळी 
सहाच्या सुमारास वरळी येथे संपला. 
यावेळी मु यमं ांनी मा यमांशी 

संवाद साधला. मु यमं ी िशंदे 
यावेळी हणाले, दरवष  पावसा यात 
मुंबईकरांना नाहक ास सहन 
करावा लागतो. तो यावष  करावा 
लागू नये किरता नालेसफाई चांगली 
झाली पािहजे, ना यांचे खोलीकरण 

मो ा माणावर करा, असे िनदश 
महापािलका शासनाला िदले आहेत. 
िकती मेि क गाळ काढला यापे ा 
ना यांचे खोलीकरण हे कठीण खडक 
लागेपयर्त करा, अशा स त सूचना 
त्यांनी िद या.

(एमएमएमओसीएल)ने मुंबई 
मे ोच्या खांबांवर छोट आिण 
माय ोसेल टिलकॉम टॉवसर् 
बसवून वाशांसाठी दळणवळण 
सेवा दान कर याच्या िदशेने एक 
मह वपूणर् पाऊल उचलले आहे. 

या उप मांतगर्त पिहले १२ खांब 
‘इंडस टॉवसर्’ या आघाडीच्या 
दूरसंचार े ातील पायाभूत सुिवधा 
पुरवणा या कंपनीला दे यात आले 
आहेत. ‘इंडस टॉवसर्’ कंपनीला 
आज वीकती प  सुपूदर् कर यात 

आले. यामुळ पुढील दहा वषात 
अंदाजे एक कोटी पये इतका (१२ 
खांबांसाठी) अितिर त नॉन-फअर 
बॉ स महसूल िमळ याची 
अपे ा आहे.

मे ोमागर् २ए आिण ७ या 

उ नत मागार्वरील ३५ िकलोमीटर 
लांबीच्या मागार्वर असले या 
१५०० खांबांवर दूरसंचार उपकरणे 
लाव यासाठी परवाना दे यात येणार 
आहे. या उप माचे उि ट नेटवक 
कने ट हटीम ये मो ा माणात 

सुधारणा करणे, वाशांसाठी आिण 
आसपासच्या भागात राहणा या 
िकंवा त्याभागातील र त्यावर वास 
करणा या नागिरकांसाठी सोयी कर 
आिण अखंड दळणवळण सेवा 
सुिन चत करणे हा आहे. वरील 
धोरणाला अनेक टलेकॉम कंप यांनी 
ितसाद िदला असून महामुंबई मे ो 
िविवध इच्छक एज सींसाठी मे ोच्या 
खांबांवर टिलकॉम टॉवसर्च्या 
(लहान/सू म दूरसंचार सेल) 
थापनेचा परवाना लवकरच देईल. 
याअंतगर्त पुढील १० वषासाठी महा 
मुंबई मे ोला ितिकटा यितिरकत 
येत्या १० वषात सुमारे १२० कोटी 
पये िमळ याची अपे ा आहे.
आतापयत महामुंबई मे ोने 

पुढील १५ वषासाठी १५०० 
कोटींचा नॉन-फअर बॉ स महसूल 
िमळव यात यश िमळवले आहे. 
या धोरणामुळ महसुलात भर 
पडणार आहे.

मुंबईची तुंबई 
होणार नाही याची 
काळजी घ्या...

काम कले तर 
स कार, नाही 
कले तर नारळ 
नालेसफाईचा 
आढावा घेताना 
मु यमं ांनी 
भरला स जड दम

दुपारी तीनच्या सुमारास मु यमं ी िशंदे यांचे वां े (पूवर्) प रसरातील िमठी नदी येथे 
आगमन झाले. तेथून यांच्या पाहणी दौ यास सु वात झाली. यानंतर वां े - कलार् 
संकलातील भारत नगर येथे वाकोला नदीची पाहणी कली. या पाठोपाठ दादरमधील 
मोद महाजन उ ानातील साठवण टाकीचे बांधकाम, वरळीतील ल ह ोव उदंचन क  
या िठकाणी भेट देवून नालेसफाई तसेच पावसा यात पाणी साचणार यासाठीच्या कामांचा 
आढावा घेतला. यावेळी यांच्यासमवेत मुंबई उपनगराचे पालकमं ी मंगल भात लोढा, 
आमदार सदा सरवणकर, महापािलका आयु त आय. ए. चहल, अित र त आयु त पी. 
वेलारासु, आशीष शमार्, महापािलका उपायु त, मु य अिभयंता आदी उप थत होते.

समीर वानखेडना अटकपासून 
२२ मेपयत संर ण

सीबीआयने सोमवारपयत उ र दे याचा 
उ च न्यायालयाचा आदेश

ानवापीचा वाद सव च न्यायालयात, िशविलंग काबर्न 
डिटग या अलाहाबाद न्यायालया या आदेशाला थिगती

िनतेश राणनी ठाकरना आणले वठणीवर!

बावनकळनी 
कले कौतुक

इले क बसेस घे याचा 
मागर् मोकळा
म य व ान्स हाबर्र 
मागार्वर रिववारी 
मेगा लॉक 

अंतरंग


