
नवी िद ली ( ितिनधी) : 

िनवडणुकीदर यान अनेकदा बोगस 
मतदान होत अस याचे कार समोर 
आले आहेत. अशा कारांना आळा 
घाल यासाठी आिण िनप पातीपणे 
मु त वातावरणात िनवडणुका 
पार पाड यासाठी िनवडणूक 
आयोगाने मह वाचे पाऊल उचलले 
असून स या याबाबत चाचपणी 

सु  आहे. याची 
अंमलबजावणी यंदा 
होऊ घातले या पाच 
राज्यांच्या िवधानसभा 
ि न व ड णु क ी प ा सू न 
हो याची श यता आहे.

िनवडणूक आयोग यासाठी 
तं ानाची मदत घेणार आहे. यात 
मतदानानंतर मतदाराच्या बोटावर 
पारंपिरक शाईऐवजी लेझरची खूण 

कर यात येईल. ही 
खूण अनेक िदवस 
तशीच राहील, ती 
हटवणे श य होणार 
नाही. यामुळ य ती 
पु हा मतदान करायला 

आ यास पकडला जाईल.
याचबरोबर ई हीएम मशीनला 

एक कमेरा लाव यात येईल, ज्यात 
मतदानादर यान मतदाराचा फोटो 

काढला जाईल. एखादा य ती 
पु हा मतदान करायला आ यास हा 
कमेरा या य तीची ओळख पटवून 
याब लचा अलट अिधकायास 
पाठवेल.या दो ही गो ट चे स या 
परी ण सु  आहे. लवकरच 
या लागू कर यात येतील आिण 
यामुळ बोगस मतदानाला आळा 
बसेल, असा िव वास िनवडणूक 
आयोगाला वाटतो.

मुंबई ( ितिनधी) :

जी-२० पिरषदेच्या पयावरण आिण 
हवामान शा वतता कायगटाच्या 
ितस या बैठकीला ‘जी-२० समु  
िकनारा वच्छता’ मोिहमेने सु वात 
कर यात आली. राज्यपाल रमेश बैस 
आिण मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी 
समु िकनारा वच्छतेची शपथ देऊन 
वत: जी-२० पिरषदेतील सद य 
रा ांच्या ितिनध समवेत वच्छता 
कली. वच्छता अिभयानाम ये 
लोकचळवळीची आव यकता 
अस याचे ितपादन मु यमं ी 
एकनाथ िशंदे यांनी यावेळी कले.

जुहू बीच येथे आयोिजत 
या मोिहमेत क ीय पयावरण व 
वने मं ी भुप  यादव यांनीही 

श दांना स याची धार
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िद ली कोटार्च्या 
प रसरात मिहला 
आिण पु ष 
विकलांम ये 
जोरदार हाणामारी
नवी िद ली : िद लीतील 
रोिहणी कोटाच्या पिरसरात दोन 
विकलांम ये जोरदार भांडण 
झाले. यात एक मिहला वकील 
आिण एक पु ष वकील यांनी   
एकमेकांना लाथा-बु यांनी 
मारहाण कली. या दो ही 
विकलांिवरोधात पोिलसांनी 
त ार दाखल कली आहे. 
या घटनेब ल िमळाले या 
मािहतीनुसार, मिहला विकलाने  
पु ष विकलाच्या िवरोधात 
पोलीस उपायु तांकड एक 
औपचािरक त ार दाखल 
कली आहे. या त ारीत मिहला 
विकलाने पु ष विकलावर 
अनेक गंभीर आरोप कले 
आहेत. पु ष विकलाचे नाव 
िव णू कमार शमा असून मिहला  
विकलाने िव णू कमार यांच्यावर 
छळ करणे, शारीिरक िहंसा 
आिण धमकावणे अशा कारचे 
गंभीर आरोप कले आहेत. 

बँक मॅनेजरचा 
अपघातात मृत्यू 
िस लोड : छ पती 
संभाजीनगरमधून एक मन सु न 
करणारी घटना उघडकीस आली 
आहे. दुचाकीच्या अपघातात 
एका मॅनेजरचा मृ यू झाला 
आहे. ही भीषण घटना छ पती 
संभाजीनगरच्या िस लोड-
भराडी र यावरील पाबळवाडी 
िशवारात घडली. नामदेव 
रायभान पवार असे मृताच्या 
य तीचे नाव आहे. ते िस लोड 
येथील महारा  ामीण बँकत 
मनेॅजर हणून कायरत होते.

मंुबई सोमवार, २२ मे २०२३

 १८ जुलै रोजी सोडत;  अज न दणी, ऑनलाइन अज भरणा- वीकतीला ारंभ 

‘ हाडा’ या मुंबई मंडळातफ ४ हजार ८३ सदिनका िव ीसाठी आजपासून न दणी
मुंबई ( ितिनधी) :

हाडाच्या मुंबई गृहिनमाण व े  
िवकास मंडळातफ मुंबईतील िविवध 
गृह क पांतगत िविवध उ प न 
गटांसाठी ४०८३ सदिनकांच्या 
िव ीसाठी सोडत जाहीर कर यात 
आली आहे. या 
सोडतीचे अज न दणी, 
ऑनलाइन अज 
भरणा- वीकतीला 
२२ मेपासून दुपारी ३ 
वाजेनंतर ारंभ होणार 
आहे. ा त अजाची संगणकीय 
सोडत १८ जुलै रोजी सकाळी 
११.०० वाजता वां े पि चम येथील 
रंगशारदा ना गृहात काढ यात 
येणार आहे.

घरांच्या िव ीकिरता उपल ध 
असले या सव सदिनकांबाबत 

वेचक

अत्य प उत्प न 
गटाकिरता (EWS) 
वािषर्क सहा लाख 
रुपयांपयत उत्प न 
आव यक आहे. 
अ प उत्प न 

गटाकिरता (LIG) 
वािषर्क नऊ लाख रुपयांपयत 

उत्प न आव यक आहे. मध्यम 

उत्प न गटाकिरता (MIG) बारा 
लाख रुपयांपयत उत्प न आव यक 
आहे. उच्च उत्प न गटाकिरता 
(HIG) कमाल उत्प न मयार्दा 
नाही. उपरो त चारही उत्प न 
गटासाठी िकमान मयार्दा िन चत 
कर यात आलेली नसली तरी 
अत्य प उत्प न गटातील य ती 
अत्य प व अ प उत्प न गटासाठी 

अजर् क  शकतात. अ प उत्प न 
गटातील य ती अ प व मध्यम 
उत्प न गटासाठी अजर् क  
शकतात. मध्यम उत्प न गटातील 
य ती मध्यम व उच्च उत्प न 
गटासाठी अजर् क  शकतात. 
उच्च उत्प न गटातील य ती 
कवळ उच्च उत्प न गटासाठीच 
अजर् क  शकतात.

या 
गटांकिरता 
करता येणार 

अज

पापुआ यू िगनी या पंत धानांकडन वागतात 

पंत धान मोद चे चरण पश
पापुआ न्यू िगनी (वृ सं था):

पंत धान नर  मोदी यांच्या 
तीन देशांच्या दौ याच्या दुस या 
ट यासाठी रिववारी पापुआ यू 
िगनीम ये पोहोचले. िफिपक पिरषदेत 
सहभागी हो यासाठी पंत धान नर  
मोदी पापुआ यू िगनीम ये दाखल 
होताच यांचे पापुआ यू िगनीचे 
पंत धान जे स मारापे यांनी पंत धान 
मोदी यांचे चरण पश क न वागत 
कले. याची जगभर चचा आहे. िवशेष 
हणजे या इंडो पॅिसिफक देशाला 
भारतीय पंत धानांनी िदलेली ही 
पिहलीच भेट आहे.

पापुआ यू िगनी हे िहंद शांत 
महासागरात ि थत एक बेट आहे 
आिण याच्या थानामुळ िहंद 
पॅिसिफक महासागराच्या सुर ेच्या 
दृ टीने हा दौरा खूप मह वाचा आहे.
पापुआ यू िगनी सरकारने आपली 
परंपरा मोडत पंत धान मोद चे 
वागत कले. कारण या देशात 
असा िनयम आहे की, सूया तानंतर 
तेथे आले या कोण याही ने याचे 
औपचािरक वागत कले जात 
नाही. मा  पंत धान मोद चे 
आगमन होताच यांचे भ य वागत 
कर यात आले. पापुआ यू िगनी 
येथील मोरे बी आंतररा ीय 

दोन हजारांच्या नोटा 
बदलण्यासाठी आयडी नको

टट बँक ऑफ इंिडयाने कले प ट 

३ आठव ांनंतर 
िस  अिभने ीची 
तु ंगातून सुटका
मुंबई : ‘सडक २’ आिण 
‘बाटला हाऊस’ िसनेमातून 
े कांच्या भेटीस आलेली 
अिभने ी ि सन परेरा 
िहला दुबई येथील शाहजहा 
तु ंगात कद कर यात आले 
होते. पण आता त बल तीन 
आठव ांनंतर अिभने ीची 
सुटका झाली. अमली पदाथाच्या 
त करीत अिभने ी परेराचे 
नाव आ यामुळ ितला अटक 
कर यात आली. अमली 
पदाथाच्या त करी करणात 
मला अडकव याचा य न 
कर यात आला �, असे ि सन 
परेरा िहचे हणणे आहे. आता 
अिभने ीची अमली पदाथाच्या 
त करी करणातून सुटका 
झाली आहे. 

सवर् ांितकारकांचा यो य 
गौरव करणे आव यक
बीएमसी िनवडणुकीतील 
ितिकटासाठी होतेय दोन 
कोट ची मागणी

अंतरंग

िव तृत मािहती 
हाडाचे अिधकत 
संकत थळ  

https://housing.mhada.
gov.in तसेच https://www.
mhada.gov.in  यांवर िस  
कर यात आली आहे. इच्छक 
अजदारांनी सहभाग घे याकिरता 
याच संकत थळांचा वापर करावा, 
असे आवाहन मुंबई मंडळाचे 

मु य अिधकारी िमिलंद बोरीकर 
यांनी कले आहे. सोडत ि येत 
सहभाग घे याकिरता सव थम 
अजदारांनी ऑनलाइन न दणी 
करणे आव यक असून न दणी 
कले या पा  अजदारांना अज 
सादर कर याकिरता २६ जून रोजी 
सायंकाळी सहा वाजेपयत मुदत 
दे यात आली आहे. अजासोबत 
आव यक असलेली उ प न गट 

िनहाय आव यक असलेली अनामत 
र कम िडट काड, डिबट काड, 
इंटरनेट बँिकग ारे ऑनलाइन 
भर यासाठी २६ जून रोजी रा ी 
११.५९ वाजेपयत मुदत असणार 
आहे. तसेच अनामत रकमेचा भरणा 
बँकत आरटीजीएस, एनईएफटी ारे 
कर यासाठी २८ जून रोजी संबंिधत 
बँकच्या कायालयीन वेळपयत करता 
येणार आहे. सोडतीसाठी ा त 

अजाची ा प यादी ४ जुलै रोजी 
दुपारी ३ वाजता हाडाच्या https://
housing.mhada.gov.in व 
https://www.mhada.gov.
in या अिधकत संकत थळांवर 
िस  कली जाणार आहे. ा प 
यादी िस  झा यापासून ऑनलाइन 
दावे व हरकती ७ जुलै दुपारी ३ 
वाजेपयत दाखल करता येणार आहे. 
सोडतीसाठी वीकत अजाची अंितम 

यादी १२ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजता 
हाडाच्या अिधकत संकत थळांवर 
िस  कली जाणार आहे.
मुंबई मंडळाच्या सोडतीत एकण 

४०८३ सदिनकांचा समावेश आहे. 
यात अ य प उ प न गटासाठी 
२७९०, अ प उ प न गटासाठी 
१०३४, म यम उ प न गटासाठी 
१३९ आिण उच्च उ प न गटासाठी 
१२० सदिनका आहेत. सोडतीमधील 
अ य प उ प न गटात पहाडी 
गोरेगाव पि चम येथील धानमं ी 
आवास योजनेतील १९४७, अॅ टॉप 
िहलमधील ४१७, तर िव ोळीच्या  
क नमवार नगरमधील ४२४ अशी 
एकण २७८८ सदिनका समािव ट 
आहेत. अ प उ प न गटात एकण 
१०३४ सदिनका असून गोरेगावमधील 
पहाडी पिरसरातील ७३६ सदिनकांचा 
यात समावेश आहे. 

एकण सदिनका ४०८३
 अत्य प – २७९० 
 अ प – १०३४ 
 मध्यम – १३९ 
 उच्च – १२०

जागावाटपाच्या वेळी ‘मोठा 
भाऊ’ अडचणीचा ठरणार?
मुंबई (िवशेष ितिनधी):

उ व ठाकरे गटाचे खासदार संजय 
राऊत यांनी आज पु हा लोकसभेसाठी 
१९ जागेचा राग आळव यानंतर 
रा वादी काँ ेसचे नेते आिण 
िवधानसभेचे िवरोधी प नेते अिजत 
पवार यांनी महािवकास आघाडीत 
आपणच मोठ भाऊ अस याचा दावा 
क यामुळ महािवकास आघाडीतली 
मतिभ नता आणखीनच ती  झाली 
आहे. काँ ेसच्या ने यांनी यावर 
जरी मवाळ भूिमका घेतली असली 
तरी य  जागावाटपाच्या वेळी 
महािवकास आघाडीतला मोठा 
भाऊ अनेकांना ासदायक ठरणार 
अस याची ही िच हे आहेत, असे 
जाणकारांना वाटते.

दोनच िदवसांपूव  संजय राऊत 
यांनी लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी 
महािवकास आघाडी सव जागा 
लढवेल आिण यात या १९ जागा 
ते हाच्या िशवसेनेच्या हो या, तेव ा 
जागा आमच्या कायम राहतील, असा 
दावा कला. आज याचा पुन च्चार 
करताना पु हा यांनी ४८ पैकी १९ 
जागा िशवसेनेच्या असतील असे 
नमूद कले. यामुळ महािवकास 
आघाडीत िनमाण झालेला असंतोष 

खदखदत असतानाच आज एका 
मेळा यात अिजत पवार यांनी 
काँ ेसच्या ने यांना सुनावले. गे या 
अनेक वषापासून काँ ेसला आ ही 
मोठा भाऊ मानत आलो आहोत; परंतु 
मागच्या िनवडणुकीत िवधानसभेतले 
आकड दाखवून देतात की आ ही 
५४ आहोत, तर तु ही ४४ आहात. 
यामुळ आता मोठ भाऊ आ हीच 
आलो आहोत, हे यांनी ल ात 
ठवावे, असे अिजत पवार हणाले.

अकरावीच्या वेशासाठी 
आधार मांक स तीचा करा
मुंबई ( ितिनधी) :

राज्य िश ण िवभागाने संच 
मा यतेच्या नावाखाली िव ा याची 
आधार काडची मािहती नसले या 
अनेक शाळांचे अनुदान रोखले 
असून िश कांची सेवा संपली 
आहे. यामुळ अशी पिरि थती 
अकरावीच्या िश ण देणा या 
महािव ालयांवर येऊ नये हणून 
अकरावीच्या वेश ि येसाठी 
िव ा याना आधार काड 
मांक सादर कर याची स ती 

कर याची मागणी महारा  राज्य 
किन ट महािव ालयीन िश क 
संघटनेकडन कर यात आली आहे. 

महारा  राज्य उच्च िश ण 
िवभागाच्या वतीने घे यात आले या 
दहावी-बारावीच्या परी ेचा िनकाल 
पुढच्या आठव ात जाहीर होणार 
असून याआधी अकरावीच्या 
वेश ि येची न दणी २५ मे 
२०२३ पासून सु  होणार आहे. 
ही ि या सुरळीतपणे पार पडावी 
हणून िश ण िवभागाच्या वतीने 
मोठा पिर म घे यात येतो. शालेय 
िश ण िवभागाची पिरि थती 
पािहली, तर िश कांना आपली 
नोकरी वाचिव यासाठी गावोगावी 
िव ा याच्या आधार काडची मािहती 
गोळा कर यात िदवस जात आहे. 
यामुळ ही पिरि थती अकरावीचा 
अ यास म िशकिवणा या 

महािव ालयांवर येऊ नये हणून 
काही उपाययोजना कर याची 
गरज आहे. 

महारा  रा य किन ट महािव ालयीन िश क संघ

अमे रका गोळीबाराच्या घटनेने पुन्हा एकदा हादरली
मेि सको (वृ सं था) :

अमेिरका पु हा एकदा गोळीबाराच्या 
घटनेने हादरली. उ र मेि सकोमधील 
बाजा किलफोिनयाम ये शिनवारी 
एका रेिसंग शो दर यान हा गोळीबार 
झाला. या गोळीबारात १० जण ठार 
झाले, तर ९ जण जखमी झाले आहेत.

याबाबत, सिव तर वृ  असे की 
ए सेनाडा शहरातील सॅन ि हसट 
भागात ऑल-टरेन कार रेिसंग शो 

सु  होता. याचदर यान, एका 
हॅनम ये आले या ह लेखोरांनी 
अचानक गोळीबार सु  कला. 
अंदाधुंद गोळीबार झा यानंतर 
नागिरकांची एकच धांदल उडाली. या 
घटनेची मािहती समजताच पोलीस 

शासन, अि नशमन दलाच्या 
जवानांनी घटना थळी धाव घेतली. 
गोळीबाराच्या घटनेनंतर या भागात 
काही काळ तणावाची पिरि थती 
िनमाण झाली होती. तसेच हा पिरसर 
अमली पदाथाच्या त करीसाठी 
ओळखला जातो. दर यान, 
गोळीबारात जखमी झाले यांना 
उपचारासाठी णालयात दाखल 
कर यात आले आहे. गोळीबाराचे 
कारण अ ाप अ प ट आहे.

अकरावीच्या वेशासाठी 
दहावीच्या गुणपि कासोबत 
आधार काडची संपूणर् मािहती 
स तीची कर यात यावी. िश ण 
िवभागाकडन संच मा यतेसाठी 
घे यात आले या िनणर्यामुळ 
अनेक शाळांमधील हजारो 
िव ाथ  शाळाबा  झाले 
आहेत. त्याच माणे िव ा याची 
सं या कमी झा यामुळ िश क 
सु ा अितिर त झाले आहेत. 
त्यामुळ अशी अडचण किन ठ 
महािव ायांवर येऊ नये हणून 
अकरावीच्या वेशावेळीच 
िव ा याच्या आधार काडची 
मािहती स तीची करावी, अशी 
मागणी महारा  राज्य किन ट 
महािव ालयीन िश क संघटनेचे 
सम वयक मुकद आंध कर 
यांनी कली आहे.

बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी िनवडणूक आयोगाकडन चाचपणी सु

मंगळवारपासून बदलता येणार नोटा 

नाग रकांनी 
ग धळन न 
जाण्याचे 
बँकांचे 
आवाहन

मुंबई (वृ सं था) :

दोन हजारांच्या नोटा बदल यासाठी 
कोण याही फॉमची िकवा कोण याही 
ओळख माणप ाची आव यकता 
नस याचे एसबीआयने प ट 
क याने सवसामा य नागिरकांना 
मोठा िदलासा वाटत आहे.  
एसबीआयकडन आप या सव 
मंडळांच्या मु य कायालयांना 
पाठवले या प ात ही बाब नमूद 
क याने आता  टट बँकसोबत इतर 
बँका देखील या िनयमाचे पालन 
करतील अशी मािहती िमळत आहे.

भारतीय िरझ ह बँकने ३० 
स टबरनंतर २००० च्या नोटा 
चलनातून र  कर याची घोषणा कली 
आहे. यानंतर नागिरकांम ये एकच 
ग धळ उडाला आहे. न की कशा 
कारे या नोटा बँकत जमा करायच्या 
हा देखील सं म नागिरकांम ये 
िनमाण झाला आहे. तसेच या 
संदभातली िनयमावली वेळोवेळी 
बँकांकडन देखील जाहीर कर यात 
येत आहे. यामुळ नागिरकांनी 
ग धळन न जा याचे आवाहन 

आरबीआयने नागिरकांना उपल ध क न िदलेले पयाय

भारतीय िरझ हर् 
बँकने मोठा िनणर्य 
घेतला. आरबीआयने  
बाजारातून २००० 
रुपयांच्या नोटा मागे 
घे याचा िनणर्य घेतला 
असून ३० स टबर 
२०२३ पयतच 
नोटा वापरता येणार 
अस याचे आरबीआयने 
हटले आहे. २०१८-

१९मध्येच २००० 
रुपयांच्या नोटांची 
छपाई थांबव यात 
आली होती. नागिरकांना 
२००० रुपयांच्या नोटा 
बदलून घे यासाठी चार 
मिह यांचा कालावधी 
दे यात आला आहे. 
त्यामुळ मंगळवारपासून 
दोन हजारांच्या नोटा 
नागिरकांना बँकत 

जाऊन बदलता येणार 
आहेत. एकावेळी फ त 
२ हजार रुपयांच्या नोटा 
२० हजार रुपयांपयत 
बदलू शकता. यासाठी 
बँकांना िवशेष िखडकी 
उघडावी लागणार आहे. 
त्यामुळ तयारीसाठी 
आरबीयकडन बँकांना 
िवशेष अवधी देखील 
दे यात आला आहे. 

बँकांकडन  कर यात येत आहे. 
तसेच  दोव हजारांच्या नोटा बदलून 
देताना एक फॉम जारी करत मािहती 

भ न ावी लागणार अशा चचा 
रंग या हो या मा  या प ानंतर यावर 
आता प टीकरण िमळाले आहे. 

 ज्यांच्याकड २००० 
रुपयांच्या नोटा आहेत, 
ते नागिरक २००० 
रुपयांच्या नोटा बँक 
खात्यात जमा क  
शकतात िकवा बँकच्या 
शाखेत जाऊन इतर 
नोटां ारे बदलू शकतात.

 बँकांमध्ये २००० 
रुपयांच्या नोटा बदलून 
घे याबाबत कोणतेही 
िनबध नाहीत. बँकांना 

याबाबत वतं पणे 
िनयम जारी कर यात 
येणार आहे.

 २३ मे २०२३ पासून 
२००० रुपयांच्या 
नोटा २० हजार 
रुपयांच्या मयार्देपयत 
बदलता येतील.

 ज्यांच्याकड २००० 
रुपयांच्या नोटा आहेत 
ते ३० स टबर २०२३ 
पयत २००० रुपयांची 

नोट बदलू शकतात. 
आरबीआयने यासंदभार्त 
बँकांना वतं पणे 
मागर्दशर्क सूचना जारी 
क या आहेत.

 २३ मे २०२३ पासून, 
आरबीआयच्या १९ 
ादेिशक कायार्लयांमध्ये 
२० हजार रुपयांच्या 
मयार्देपयत, २००० 
रुपयांच्या नोटांची देवाण-
घेवाण करता येईल.

 आरबीआयने बँकांना 
२००० रुपयांच्या नोटा 
तत्काळ जारी क  नयेत 
असे सांिगतले आहे.

 आयबीआयने 
सवर्सामा य लोकांना 
३० स टबर २०२३ 
पयत २००० रुपयांची 
नोट बदलून घे यासाठी 
िकवा बँकत जमा 
कर यासाठीची मुदत 
िदली आहे.

महािवकास आघाडीतली मतिभन्नता आणखीन ती

काँ ेसचे 
देशाध्य  नाना 
पटोले यांनी 
यावर िति या 
य त करताना 
आ ही पूव पासून 
कधीही मोठपणा िमरवला नाही, 
असे सांिगतले. अनेक वष 
आमची सद यसं या नेहमीच 
जा त रािहली. मा  आ ही 
सवाना आमच्या बरोबरीनेच 
नेले. सवाशी सम वयातच संबंध 
ठवले, असे ते हणाले.

वच्छता अिभयान लोकचळवळ हावी मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांचे ितपादन

उपि थतांना वच्छतेची शपथ िदली. 
या काय माला क ीय पयावरण 
राज्यमं ी अि वनीकमार चौबे, पयटन 
मं ी तथा मुंबई उपनगरचे पालकमं ी 
मंगल भात लोढा, आमदार अिमत 
साटम, धान सिचव वीण दराड, 
महापािलका आयु त इ बाल िसंह 
चहल आदी उपि थत होते.

जी-२० पिरषदेतील िविवध 
देशांच्या ितिनध चे वागत क न 
मु यमं ी हणाले, मुंबई हे गितशील 
शहर असून देशाचे ोथ इंिजन असलेले 
शहर आहे. मातृभूमी संर णाचा संदेश 
संत ाने वरांनी िदला आहे. मातृभूमी 
ही मानवी जीवनासाठी वरदान असून 
आपण याचे र णकत आहोत. 

यासाठी आप या आयु यातील 
येक काय पयावरणपूरक असावा, 

असा संदेश या वच्छता मोिहमेतून 
पोहोचावा. पंत धान नर  मोदी 
यांनी २०१४ म ये वच्छता 
अिभयानाला सु वात कली. यानंतर 
या अिभयानाने जनआंदोलनाचे प 
घेतले आहे. देशातील येक गाव, 

शहर वच्छतेच्या िदशेने पाऊल 
टाकत आहेत. राज्य शासनानेही 
पयावरण संवधनासाठी मह वपूण 
उप म सु  कले असून यासाठी 
पावले उचलली आहेत. वच्छता 
अिभयानाम ये लोकचळवळीची 
आव यकता अस याचे मु यमं ी 
िशंदे यांनी सांिगतले.

भारताला जी-२० चे यजमानपद िमळणे ही अिभमानाची बाब 
आहे. पंत धान नर  मोदी यांनी आप या देशाचे नाव उज्ज्वल 
कले आहे. देशाची अथर् यव था ११ या मांकाव न ५ या 
मांकावर आण याचे मोठ काम त्यांनी कले आहे. ही गवार्ची 

बाब आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आ ही काम करत आहोत. राज्य 
शासनाला क  सरकारचे सहकायर् नेहमी िमळत आहे. त्यातून 
राज्याला िवकासाकड ने याचा यत्न राज्य शासन करत आहे, 
असेही मु यमं ी िशंदे यांनी सांिगतले.

मुंबईला 
नडायचं 
नाय... 
पान १०

िवमानतळावर पंत धान मोद चे 
पारंपिरक प तीने जोरदार वागत 
कर यात आले. यावेळी मो ा 
सं येने अिनवासी भारतीयही 
उपि थत होते. यावेळी पंत धानांना 
गाड ऑफ ऑनरही दे यात 
आला. पंत धान नर  मोदी उ ा 
२२ मे रोजी पापुआ यू िगनीच्या 
पंत धानांसोबत भारत-पॅिसिफक 
ीपसमूह सहकायासाठी ितस या 
िफिपक  िशखर पिरषदेत सहभागी 
होतील.  िफिपकची थापना २०१४ 
म ये पंत धान मोद च्या िफजी 
दौ या दर यान झाली होती. नर  
मोदी यांच्या आधी कोणतेही भारतीय 
पंत धान पापुआ यू िगनीला गेले 

न हते. या देशाला भेट देणारे मोदी 
हे पिहलेच भारतीय पंत धान आहेत. 
पापुआ यू िगनीला जा यापूव  मोदी 
जपान दौ यावर गेले होते. िहरोिशमा 
येथे आयोिजत जी-७ िशखर पिरषदेत 
ते सहभागी झाले होते. तेथे पंत धान 
नर  मोदी यांनी अनेक जागितक 
ने यांसोबत ि प ीय बैठका घेत या. 
येथे ते िफिपक  िशखर पिरषदेत 
एकण १४ देशांचे नेते सहभागी 
होणार आहेत.

पंत धानांचा हा दौरा खपू 
मह वाचा आहे. पंत धानांनी यांना 
िमठी मा न शुभेच्छा वीकार या. येथे 
ते िफिपक िशखर पिरषदेला उपि थत 
राहणार आहेत.

मुंबई िव ापीठाच्या 
कलगु च्या िनवडीआधी 

वादाची िकनार 
मुंबई  :  मुंबई िव ापीठाच्या कलगु  
नेमणुकीसाठी शोध सिमतीकडन 
पाच नावे राज्यपाल तथा कलपती 
रमेश बैस यांच्याकड सुपुद कर यात 
आली असून मे मिह याच्या अखेरीस 
न या कलगु ची घोषणा कर यात 
येणार आहे. मा  याआधीच कलगु   
पदाच्या उमेदवारासाठी िनवड यात 
आले या नावाव न नवीन वाद 
िनमाण झाला आहे. 

मुंबई िव ापीठाच्या कलगु   
पदाच्या िनवडीसाठी शोध सिमती 
नेम यात आली होती. यानुसार 
सिमतीकडन पाच नावे िनि चत 
कर यात आली असून ती नावे 
राज्यपालांकड सोपिव यात आली. 
या पाचही उमेदवारांची २६ मे रोजी 
अंितम मुलाखत होणार असून मे 
मिह याच्या अखेरीस नवीन कलगु  
िमळणार आहेत. सिमतीकडन 
िनि चत कर यात आले या पाच 
नावांपैकी माजी -कलगु  रव  
कलकण , सािव ीबाई फले पुणे 
िव ापीठातील भौितकशा  
िवभागाचे ा. सुरेश गोसावी, िशवाजी 
िव ापीठातील जैवतं ान िवभागाच्या 
मुख ज्योती जाधव,  भाभा ऑटोिमक 
संशोधन क ांच्या शा  अचना 
शमा, बनारस िहंदू िव ापीठातील 
राज्यशा  िवभागातील ा यापक 
तेज ताप िसंग ही पाच नावे अंितम 
कर यात आली अस याचे समजते.


