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५ठाणे जिल्हामुंबई, ५ सपट्ेब्र २०२१द लल्ोबल टाइमस् 

औरंगाबाद खंडपीठाचा शालेय
शशक््ण शिभागाला दणका

औरंगाबाद - खंडपीठाचा शालेय
वशक््ण वििागाला दणिा देणय्ात
आला आहे. 15% फी िपातीचय्ा
शासन वनणय्यानुसार सरिारने
शाळांिर िोणतीही िरिाई िर ्नये,
असे वनद्े्श देणय्ात आले आहेत.
वपटीए'ने ठरिलेली फी घेणय्ाचा
शाळांना अवििार रय्ािर सरिारने
िोणतीही िरिाई िर ्नय.े तसचे, 14
सपट्ेब्र रोजी वशक््ण खारय्ाला
अहिाल सादर िरणय्ाचे आदेश
खंडपीठाने वदलय्ाची मावहती, मेथट्ाचे
अधय्क्् सजंय तायड ेयानंी वदली आह.े
औरंगाबाद खंडपीठात

आवह्ान देणारी याजचका
'इंग््जी शाळांचय्ा फी'मधय्े 15%

िपात िरणय्ाचय्ा सरिारचय्ा िादग््स््
जीआरला वद. 17. ऑगथट् रोजी महाराष््््
इंसल्लश थि्ूल ट््थट्ीज असोवसएशन
'मेथट्ाचय्ा' ितीने मुंबई हायिोटा्यचय्ा
औरंगाबाद खंडपीठात आवह्ान देणारी
यावचिा दाखल िरणय्ात आली होती. रय्ा

यावचिेिर मा. नय्ायमुत््ी आर. एन. लढ््ा
ि मा. नय्ायमूत््ी एस. वह्ी. गंगापुरिाला
यांचय्ा खंडपीठासमोर सुनािणी झाली.
सघंटनचेय्ा ितीन ेअडॅ पोिळ ेयानंी इगं््जी
शाळांची बाजू मांडली. रय्ानुसार िरील
वनद््ेश देणय्ात आले. रय्ाचबरोबर विद््ाि््ी
फी िरत नसेल तर रय्ाला परीक्े्पासून
िंवचत ठेिले जाऊ नये, असेही िोटा्यने
यात नमुद िेले आहे.

आमह्ी या पुव््ीच 25%
फी माफीचा जनण्ाय
िाहीर केला होता

महाराष््््ामधय् ेगेलय्ा दोन वरा्ापासनू इगं््िी
शाळा या आि््ीक सकंटात सापडललेय्ा
असताना सघंटनलेा जवचारात घेतल ेपाजहि.े
अस ेसघंटनचेय्ा वतीन ेवय्ायालयात साजंगतल.े
मागील मजहणय्ातच सघंटनने ेजय्ा पालकांचा

कोजवड काळात रोिगार बडुाला, नोकऱय्ा
गेलय्ा, उद््ोगधदं ेबदं पडल ेअशा पालकानंा
जदलासा जमळावा मह्णनू व तय्ांचय्ा पालय्ाचे
शैक््जणक नकुसान होऊ नय ेया उदात्् हतेनूे
आमह्ी या पुव््ीच 25% फी माफीचा जनण्ाय
िाहीर कलेा होता. सरसकट 15% फी माफीचा
जनण्ायास महाराष्््् इनंल्लश थक्लु ट््थट्ीि
असोजसएशन (मेथट्ा)चा कडाडनू जवरोध कलेा
होता. या जनण्ायामुळ ेजय्ा पालकाचंे
रोिगारावर पजरणाम नाही झाला, जय्ांचे
उद््ोगधदें सरुळीत 
सरु ्आहते.  कारखानदार व सातवा वतेन
आयोग घणेार ेकम्ाचारी जय्ांचय्ा उतप्वन्ावर
कुठलाही पजरणाम झाला नाही, अशा पालकांना
फी माफी का द््ायची? शवेटी अशा पालकानंी
फी िरली तरच गोरगरीब पालकांचय्ा पालय्ानंा
वय्ाय दतेा यईेल, अवय्िा तय्ानंा दखेील उव्ारीत
85% फी िरणय्ाची सकत्ी करणय्ाची पाळी
सथंि्ाचालकांवर यईेल. याचा जशक््ण मंञी
आपण जवचार करावा. सव्ा पालकानंी उव्ाजरत
85% फीस ही कोणतय्ा वेळपेय््तं पूण्ा िरावी
याचाही उलल्खे िीआरमधय् ेकरावा. तय्ामळुे
पालकामंधय् ेव शाळामंधये् सभं््म जनमा्ाण होणार
नाही, असे शासनान ेथप्ष्् कराव.े अस मत
मेथट्ा संघटनने ेवय्कत् कलेे आह.े

शुलक् घेणाऱय्ा शाळांवर कारवाई न करणय्ाचे जनद््ेश 

तारापूर औद््ोगिक वसाहतीतील
उपकेद्््ाची क््मतावाढ केद््् काया्ानन्वत
-------------------------------------------------मुखय् अजियंता धनंिय औढ्ेकर यांचय्ा हस््े उदघ्ाटन समारोह

कलय्ाण : ०४ सपटे्ब्र २०२१ पालघर
जिलह्््ातील बोईसर-तारापूर औद््ोजगक
वसाहतीतील क््मतावाढ कलेले ेवीि
जवतरण उपकेद््् कलय्ाण पजरमंडलाचे
मखुय् अजियतंा धनिंय औढ्केर यांचय्ा
हस्् ेकाया्ानव्वत करणय्ात आल.े या
उपकेद्््ांमळु ेऔद््ोजगक वसाहतीला
अखजंडत वीिपुरवठा होणय्ास मोलाची
मदत जमळणार आह.े औद््ोजगक
वसाहतीतील क््मांक पाच ह े३३/११
कवेह्ी उपकेद््् पाच एमवह्ीए क््मतचेे
होत.े कपेॅकस् योिनतेनू या उपकेद्््ाची
क््मता १० एमवह्ीए करणय्ात आली
आह.ेपजरणामी या उपकेद्््ांतग्ात
औद््ोजगक व इतर ग््ाहकांना शाश््त व
अखजंडत वीिपुरवठा जमळणय्ात मोठी
मदत होणार आह.े मखुय् अजियतंा

औढे्कर याचंय्ा हस्् ेक््मतावदृ््ी
कलेलेय्ा उपकेद्््ाच ेउदघ्ाटन करणय्ात
आल.े यावळेी पालघर मंडलाचय्ा
अजियतंा जकरण नागावकर, काय्ाकारी
अजियतं ेप््ताप मजचये, यवुराि िरग,
उपकाय्ाकारी अजियतं ेलक्््मण राठोड,
सरेुश सरुाडकर आदी उपनथ्ित होत.े
तय्ानंतर मुखय् अजियतंा औढ्केर यांनी
औद््ोजगक वसाहतीतील आयएसओ
मानांजकत ३३/११ कवेह्ी जवतरण
उपकेद्््ाची पाहणी कलेी. तारापरू
इडंथट्््ीि अँड मवॅय्फुकॅच्रस्ा
असोजशएशनचय्ा (जटमा)
पदाजधकाऱय्ाशंी सवंाद साधत मखुय्
अजियतंा औढे्कर यांनी तय्ांचय्ा

समथय्ा िाणनू घतेलय्ा व या समथय्ा
सोडवणय्ासाठी प््ाधावय्ान ेप््यतन्
करणय्ाबाबत तय्ांना आश््ाजसत कले.े
तौकत् ेचक््ी वादळात अजवरत पजरश््म
करन् औद््ोजगक वसाहतीचा
वीिपुरवठा तव्जरत सरुळीत केलय्ाबद््ल
असोजशएशनचय्ा सदथय्ांनी
महाजवतरणचय्ा कम्ाचाऱय्ाचं ेयावेळी
कौतकु कले ेव वीि परुवठ््ाबाबत
समाधान वय्कत् केले. याप््संगी
असोजशएशनच ेपदाजधकारी
डी.क.ेराऊत, एस. आर. गपुत्ा, पापा
ठाकरू, संदीप साव,े नीरि पुरोजहत आदी
उपनथ्ित होत.े

जालनय्ात अनय् जातीचय्ा 
लोकांना बंजारा जातीचे प््माणपत्् 

आंबेनळी घाट चार
दिवसांत होणार सुरु

आमदार राठोड यांचय्ाकडून कारवाईची मागणी 
जालना - गैर बंजारा

समाजाचय्ा नागवरिांना बंजारा
जातीच ेप््माणपत्् वितरीत िलेय्ाचा
आरोप िरणय्ात येत आहे.
जालनय्ाचय्ा उपवििागीय
िाया्यलयातून जातीचे प््माणपत््
वितरीत िेलय्ाचा प््िार समोर
आलय्ाचे सांगणय्ात येत आहे.
प््माणपत्् घेणाऱय्ा नागवरिांसह
प््माणपत्् िाटप िरणाऱय्ा
अवििाऱय्ांिर िारिाई िरणय्ाची
मागणी आमदार राजेश राठोड
यांनी िेली आहे. गैरबंजारा

समाजाचय्ा नागवरिांना बंजारा
समाजाचय्ा जातीचे प््माणपत््
वितरीत िरणय्ात आलय्ाचा
प््िार जालनय्ात उघडिीस
आला आहे. बंजारा समाजाचय्ा
नागवरिािंडनू या घटनचेा तीव््
वनषेि िरणय्ात येत असून
जालनय्ातील उपवििागीय
अवििारी िाया्यलयािडून हे
प््माणपत्् देणय्ात आलय्ाची
मावहती सोशल मीवडयािरन्
वह्ायरल झालय्ाने खळबळ
उडाली आहे. 

प््तापगड : जुलै
मवहनय्ातील अवतिृष््ीमुळे बंद
पडलेली आंबेनळी घाटातील
िाहतूि तीन – चार वदिसांत
सुर ् होणार आहे. सािय्जवनि
बांििाम वििागाने रय्ासाठी
िंबर िसली असून घाटातील
रस््ा दुरस्््ीचे िाम अंवतम
टपप्य्ात आल ेआह.े यरेय्ा चार
वदिसातं महाबळशे�्िर-पोलादपरू
मागा्यिरील िाहतूि पूिय्ित
होणय्ाचा मागय् मोिळा झाला
आहे. जुलै मवहनय्ात झालेलय्ा

अवतिृष््ीमुळे आंबेनळी
घाटातील रस््ा तुटला होता.
अनेि वठिाणी मोठ मोठ््ा
दरडी िोसळलय्ा होरय्ा.
डोग्रातून िाहणारा पाणय्ाचा
प््िाह दरडीम्ुळे
घाटरथर्य्ािरन्च िाहत होता.
रय्ामुळे पूणय् दरडीच्ा मलबा
रथर्य्ािर पसरला होता. मोठ
मोठे दगड रथर्य्ािर आलेच
होते. वशिाय िाही वठिाणी
रस््ाही खचनू मोठ््ा प््माणात
नुिसान झाले होते. या

ही िाहतूि सुर ्िरणय्ासाठी साि्यजवनि बांििाम वििागाने
घाट रस््ा दरुस्््ीच ेिाम हाती घतेल ेआह.े प््तापगड पवरसरातील
ग््ामथि्ांनीही घाट रस््ा तरि्ाळ दुरस््् िरणय्ाची मागणी िेली
होती. लोिप््वतवनिीन्ी िटेी दिेनू पाहणी िरन् सबंवंित वििागाला
सूचना वदलय्ा होरय्ा. मुसळिार पािसात अवतशय प््वतिूल
पवरसथ्ितीत हे िाम सुर ् िरन् िेिळ दीड मवहनय्ात रस््ा
दुरस्््ीचे िाम पूण्यरि्ाला आणले आहे. येरय्ा चार वदिसात या
मागा्यिरील िाहतूि पूि्यित होणार आहे.

विशाल मोरे, विशोर विडे यांचय्ासह आणखी दोन जणांचय्ा
नािाने हे प््माणपत्् देणय्ात आले असून आणखी विती जणांना
प््माणपत्् वितरीत िरणय्ात आल.े याप््िरणी बंजारा समाजाचय्ा
नािाने प््माणपत्् घेणाऱय्ा नागवरिांसह प््माणपत्् देणाऱय्ा
अवििाऱय्ांिर िारिाई िरणय्ाची मागणी वििान पवरषदेतील
िाँग््ेसचे आमदार राजेश राठोड यांनी वजलह्ावििाऱय्ांिडे िेली
आहे. वशिाय विविमंडळात याप््िरणी प््शन् उपसथ्ित िरणार
असून दोषीि्र िारिाईची मागणी िरणार असलय्ाचे देखील
राठोड यांनी मह्टल आहे. दरमय्ान, बंजारा समाजातील िाही
िाय्यिरय्ा्ान्ी आज या संदिा्यत वजलह्ावििाऱय्ांना वनिेदन वदले
असून दोषीि्र िडि िारिाईची मागणी िेली आहे. मात््
प््शासनातील िोणताही अवििारी याबाबत माधय्मांशी
बोलायला तयार नाही.
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