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सदसय्ाचंी नियकुत्ी सरु;् तीि
मनिनय्ात वकफ् बोर्ड अन््ित्वात

यणेार : िलाब मनलक
औरगंाबाद : वकर् बोडा्णचय्ा सदसय्ांची

जनयकुत्ी प््ज््िया सरु ्कलेी आह.े पढुील तीन
मजहनय्ामंधय् े ही प््ज््िया पूण्ण होईल.
तय्ाचप््माण ेकायमसव्रप्ी सीईओ जनयकुत्
करणय्ात यणेार असलय्ाची माजहती
वक�्रमतं््ी नवाब मजलक यानंी जदली.

मजलक यानंी सोमवारी सकाळी सभेुदारी
जवश््ामगहृात वक�्र बोडा्णचय्ा काही
अजधकाऱय्ासंोबत चचा्ण कलेी. तय्ानतंर ते
जवभागीय आयकुत् काया्णलयात
मराठवाड््ातील वाजर्णक योिनेचय्ा
बठैकीसाठी जनघनू गले.े दपुारी मोिकय्ाच
पत््कारासंोबत बोलताना त ेपढु ेमह्णाले की,
आि बोडा्णचा संज््कपत् आढावा घेतला.
बोडा्णतील रकेॉड्ण अतय्तं महत्््वपूण्ण असलय्ाने
त े जडजिटल पद््तीन े सरुज््कत करणय्ाचा
प््यतन् सरु ् आह.े कम्णचारी भरतीसाठी
शासनाकडनू प््यतन् करणय्ात यते आहते.
१४० कम्णचारी भरतीसाठी शासन े मिंरुी
जदललेी आह.े येतय्ा काही जदवसातं थोड-े
थोड े करन् ही भरती करणय्ात यईेल.
जिलह्ास््रावर वकर् बोडा्णच ेकाया्णलय सरु्
करणय्ाची प््ज््िया पढुील तीन मजहनय्ातं पूण्ण
होणार आह.े एमआयएमचे खासदार
इसम्तयाि िलील यानंी वकर् बोडा्णचय्ा
िागाबंाबत मोठा घोटाळा झालय्ाचा आरोप
कलेा आह.े या जवरयावर मजलक यानंी
साजंगतल े की, इसम्तयाि िलील आता
बोडा्णचा एक भाग आहते. 

के्द््ीय मंत््ी नितीि
गडकरी यांचे प््नतपादि

एकज््तत प््यतन्ातून अपघात
रोखणे शकय्

नागपूर : राष््््ीय महामागण्
प््ाजधकरण जवभागातील रसत्य्ांचे
सजवस््र प््कलप् अहवाल
(डीपीआर) तयार करणारे जनमम्े
अजधकारी बोगस आहेत, असे
प््जतपादन केद्््ीय भूपृष्् वाहतूकमंत््ी
जनतीन गडकरी यांनी केले. नागपुरात
राष््््ीय रस््ा सुरक््ा अजभयानाअंतग्णत
काय्णि््मात ते बोलत होते.

कायण्ि््माला अजभनेते मकरंद
अनासपुरे, खासदार डॉ. जवकास
महातमे् यांचय्ासह नागपुरातील
लोकप््जतजनधी उपसस्थत होत.े गडकरी
मह्णाले, देशात करोनामुळे जचंता
वाढली. या आिारान ेवर्णभरात १.४०
लाख मृतयू् झाले; परंतु प््तय्ेक वर््ी
दशेात ५ लाख अपघातात समुार ेदीड
लाख मृतय्ू होतात. अपघातात
मृतामंधय् ेसमुारे ७० टक्् ेवय्कत्ी १८
ते ४५ वयोगटातील असतात.
नगरसेवक, आमदार, खासदार,
लोकप््जतजनधीस्ह सामाजिक ससंथ्ानंी
एकत्् येऊन अपघात जनयंत््णाचे
आवह्ान सव्ीकारलय्ास जनयतं््ण शकय्

आहे.
आमचय्ा खातय्ाने एका रस््ा

सुरक््ा प््ाजधकरणाची जनजम्णती केली.
तय्ावर लवकरच एका अजधकाऱय्ांची
जनयुकत्ी होईल. या कौसन्सलकडून
लवकरच जवजवध िनिागृतीपर
उपि््म राबवले िातील. सरकारमधये्
संवेदनशीलता नसलय्ाने रस्े्
सुरक्े्बाबतचे काम कौसन्सलकडून
होईल. देशातील जनमम्य्ा अपघाताला
चुकीचय्ा रसत्य्ांचे इंजिनीअजरंग
िबाबदार आहे. तय्ामुळे राष््््ीय
महामाग्ण प््ाजधकरणात डीपीआर तयार
करणारे जनमम्े अजधकारी बोगस व
फ््ॉड असलय्ाचे जदसते. ते जवजवध
कारणे पुढे करत अंडर आजण ओवह्र

पासमधय्ेही अडथळे आणतात.
राष््््ीय महामागा्णवर सुमारे १२ हिार
कोटी रप्ये खचण् करन् सवण्
अपघातप््णव सथ्ळ संपवलय्ाचा
दावा तय्ांनी केला. तय्ांनी
िनआि््ोशसह इतरही संसथ्ेकडून
रस््ा सुरज््कततेबाबत होणाऱय्ा
कामाची प््शंसा केली. रासटॅ्गला
मुदतवाढ नाही देशातील काही टोल
नाके असलेलय्ा रसत्य्ांवर आता ८०
ते ९० टक्े्पय््ात रासटॅ्गचा वापर
होऊ लागला आह.े   रासट्गॅची मदुत
वाढवली िाणार नसलय्ाचे  गडकरी
यांनी सांजगतले.

देशात ३० टक््े
परवािे बिावट

आतापय््ात अनेकांना घरबसलय्ा
वाहनचालक परवाने जमळत होते.
तय्ामुळे आमह्ी परवाने आधारशी
िोडले. यातून देशातील ३० टक्े्
परवाने बनावट असलय्ाचे समोर
आले आहे.  हे बनावट परवाने रद््
करणय्ासाठी प््ज््िया सुर ्असलय्ाची
माजहती गडकरी यांनी जदली. दंडाची
रक््म दहापट वाढवणय्ाची गरि –
अनासपुरे

दहा ते बारा वरा्ाप्ूव््ी मी
जसडनीला गेलो होतो. तेथील रस्े्

बांधणाऱय्ा जविय िोशी यांचय्ाशी
चचा्ण झाली. तय्ा वेळी तेथील टोलही
काडण्चय्ा माधय्मातून सव्यंचजलत
पद््तीने घेतले िात होते. हे तंत््ज््ान
भारतीय कंपनी उपलबध् करत होती.
तय्ामुळे देशातील कौशलय् बाहेर
वापरल ेिात असनू दशेात का नाही?
हा प््शन् मनात उपसस्थत होत होता;
परतुं दशेातील रस्् ेह ेइजंिनीअर नाही
तर रािकारणी बांधतात; परंतु गेलय्ा
दहा वरा्ाप्ासून देशात चांगले रस्े्
जनमा्णण होऊ लागले असलय्ाचे
समाधान आहे. तय्ात गडकरीच्ीही
भूजमका महत्््वाची आहे. दरमय्ान,
समािात काही लोक बेिबाबदारीने
वागून रसत्य्ांवरील इतरांचे िीव
धोकय्ात घालतात. तय्ांना आवर
घालणय्ासाठी दंडाची रक््म
दहापटीहून अजधक आकारन्च
तय्ावर जनयंत््ण शकय् असलय्ाचे
मकरंद अनासपुरे मह्णाले.
फास्टॅगला मुदतवाढ िाही

देशातील काही टोल नाके
असलेलय्ा रसत्य्ांवर आता ८० ते ९०
टक्े्पय््ात रासट्ॅगचा वापर होऊ
लागला आहे.   रासट्ॅगची मुदत
वाढवली िाणार नसलय्ाचे  गडकरी
यांनी सांजगतले.

औरंगाबाद : देशात कुठेही
कोरोना प््जतबंधातम्क लस तयार
होऊ शकत नाही. उतप्ादक
क््मता कुठे नाही, पण ही क््मता
महाराष््््ात आहे. पुणय्ात लसी्ंचे
उतप्ादन होते, हा महाराष््््ाचा
बहुमान आहे. गेलय्ा ६० ते ७०
वरा्ात् काय झाले, असा प््शन्
नेहमी जवचारला िातो. पुणय्ातून
भारतासह िगाचय्ा
कानाकोपऱय्ात लस
पोहोचजवणय्ाचे काम होत आहे.
लस तयार करणय्ाचय्ा िागजतक
सप्ध्े्त महाराष््््ाने मान
पटकावला आहे, असे मह्णत
राजय्ाचे वैद््कीय जशक््णमंत््ी
अजमत देशमुख यांनी सोमवारी
जवरोधकांचे कान टोचले.

औरंगाबादेतील शासकीय
वैद््कीय महाजवद््ालय व
रग्ण्ालयात (घाटी) जशड््ी
संसथ्ानचय्ा माधय्मातून प््ापत्
एमआरआय यंत््ाचे लोकापण्ण

आजण कोजवड योद््ा
कमण्चाऱय्ांचा सतक्ार अजमत
देशमुख, पालकमंत््ी सुभार
देसाई यांचय्ा हस्े् करणय्ात
आला. याप््संगी ते बोलत होते.
खा. इसम्तयाि िलील, आ.
धीरि देशमुख, आ. अंबादास
दानवे, आ. अतुल सावे, मािी
खा. चंद््कांत खैरे, मािी महापौर
नंदकुमार घोडेले, डॉ. कलय्ाण
काळे, अजधष््ाता डॉ. कानन
येळीकर, डॉ. वरा्ण रोटे, डॉ.
जय्ोती इरावणे-बिाि, डॉ.
भारत सोनवणे, डॉ. जमनाक््ी
भट््ाचायण्, डॉ. सुरेश हरबडे, डॉ.
अरजवंद गायकवाड, प््काश
मुगजदया, जितेद््् देहाडे आदीच्ी
उपसस्थती होती. प््ाजतजनधीक
सव्रप्ात डॉ. येळीकर, डॉ.
भट््ाचायण्, डॉ. इरावणे-बिाि
यांचा मानय्वरांचय्ा हस्े् कोजवड
योद््ा मह्णून सतक्ार करणय्ात
आला.

६० वर्ाा्त काय झाले जवचािता, पहा महािाष््््ातून
कोिोना लसी्चा िगभिात पुिवठा

सोशल डीस्टनसंगचा फज््ा
उडवणाऱ्यांिा अनित दादांचा टोला

औरंगाबाद : कोरोनाकाळात सव्णसामानय् िनता
सरकारचय्ा सूचनांचे काटेकोर पालन करत
असतांना रािकीय पक््ांचे काय्णकत््ेच जठकजठकाणी
गद््ी करत असलय्ाचा प््तय्य थेट उपमुखय्मंत््ी
अजित पवार यांना आला. तय्ामुळे या
जशष््मंडळांना उद्े्शून तय्ांनी ‘इथं काय गाठोडं
ठेवलंय का’ असा टोला लगावला.

अक््रश: लोटालोटी व आरडाओरड््ात सोशल
जडसट्सन्संगचे भान हरपलेलय्ा व अध्े्अजधक
जवनामासक् येणाऱय्ा कायण्कतय्ा्ाच्य्ा अनेक
जशष््मडंळानंी सभुदेारी जवश््ामगहृावर उपमखुय्मतं््ी
अजितदादा पवार यांची भेट घेतली. वाजर्णक
जनयोिन आराखड््ाची बैठक सायंकाळी ५ वािून
१० जमजनटांनी संपलय्ानंतर पवार यांचे जवभागीय
आयुकत् काया्णलयातून सुभेदारी जवश््ामगृहावर
आगमन झाले. तेथे आधीच अनेक जशष््मंडळांची
मोठी गद््ी झालेली होती. अनेकांचय्ा हातात
मागणय्ांची जनवेदने व पवार यांचय्ा सव्ागतासाठी
पुषप्गुचछ् होते. सुभेदारीवर पोलीस बंदोबस््ही
तगडा होता. अजित पवार यांचे आगमन होताच
तय्ांना भेटणय्ासाठी लोटालोटी सुर ्झाली. तय्ामुळे

पोजलसांनी प््ारंभी दरवािे बंद करन् घेतले नंतर
जशष््मडंळानंा प््वशे जदला िाऊ लागला तवेह्ा पनुह्ा
लोटालोटी सुर ्झाली. काहीन्ी आरडाओरड केली.
रेटारेटीत सुरज््कत अंतराचा रज््ा उडवतच ही
जशष््मंडळे उपमुखय्मंत्््यांना भेटली.

सायंकाळी सहा-साडेसहा वािेपय््ात एकानंतर
एक जशष््मंडळे भेटत राजहली नंतर तय्ांनी पोलीस
आयुकत् जनजखल गुपत्ा व पोलीस अधीक््क मोक््दा
पाटील यांचय्ाशी चचा्ण केली.सुभेदारीचय्ा मुखय्
सभागृहातील बािूचय्ा सूटमधय्े उभे राहूनच
उपमुखय्मंत्््यांनी ही जनवेदने सव्ीकारली. काही
जशष््मंडळे सभागृहातच पवार यांची वाट पाहत�
बसली� होती. 

‘हकसान िेल्वे’तून हवदर्ाातील ६ िजाि टन माल हनय्ाात
नागपूर : शेतकऱय्ांचय्ा

मालाची वाहतूक कमी वेळेत
वह्ावी यासाठी ‘ऑपरेशन
ग््ीन’अंतग्णत जकसान रेलव्े सुर्
करणय्ात आली आहे. यामुळे
जवदभा्णतील शेतकरी व जवशेरत:
संत््ा उतप्ादक शेतकऱय्ांची
मोठी सोय झाली. अडीच
मजहनय्ांतच जकसान रेलव्ेचय्ा
माधय्मातून जवदभा्णतील ६
हिार टनांहून अजधक माल
जनया्णत करणय्ात आला व
केवळ संत्््याचय्ा
मालवाहतुकीतून रेलव्ेला सुमारे
दोन कोटीच्ा महसूल प््ापत्
झाला. माजहतीचय्ा अजधकारातून
ही बाब समोर आली आहे.

कोिोनामुळे
पगािदािवग्म संकटात

नागपूर : देशातील
पगारदारवगा्णला नेहमीच जवजवध
आवह्ानांना तोड् द््ावे लागते.
कोरोनामुळे तय्ांची पजरसस्थती
आता अजधकच गंभीर झाली
आहे. ते आजथ्णक संकटात िगत
आहेत.

पगारदारवगा्णचे वेतन
महागाईचय्ा तुलनेत कमी आहे.
तय्ामुळे तय्ांना बचत करता येत
नाही. यातच तय्ांना प््ासप्तकर व
वय्ावसाजयक करही िमा करावा
लागतो. जवरोधाभास मह्णिे,
शेतकरी जकतीही श््ीमंत असला
तरी तय्ानंा कर द््ावा लागत नाही.
शहरातील एका प््जसद्् चाटण्डण्
अकाऊंटंटने नाव िाहीर न
करणय्ाचय्ा अटीवर जदलेलय्ा
माजहतीनसुार, कोरोना काळामधय्े
पगारदारवगा्णतील चार कोटी
वय्कत्ीन्ी कर िमा केला.
सरकारने तय्ा रकमेतून
सथ्लांतजरत मिुरांसाठी जवजवध

कलय्ाणकारी योिना राबजवलय्ा.
असे असताना जवत््मंत््ी जनमण्ला
सीतारामन यांनी यावर््ीचय्ा
अ थ् ण सं क ल् पा म ध् ये
पगारदारवगा्णसाठी विावटीची
घोरणा केली नाही.सावण्िजनक
क्े्त््ापेक््ा खासगी क्े्त््ातील
पगारदारवगा्णची संखय्ा मोठी
आहे. ते कर भरतात, पण तय्ांना
जनवृत््ी वेतन, बेरोिगारी साहायय्
जकंवा सेवाजनवृत््ीनंतर आरोगय्
सेवा जमळत नाही. परंतु, तय्ांना
आजथ्णक पजरसस्थती हलाखीची
असतानाही कर भरणे
बंधनकारक केले िाते. 

दशेातील बॉजलवडू उद््ागे व रािकारणातील अनेक िण सव्त:ला
शतेकरी घोजरत करन् अतय्लप् कर िमा करतात. तय्ामुळ ेशतेीमधनू
वरा्णला १० लाख रप्यावर उतप्नन् जमळजवणार््याला कराचय्ा
चौकटीत आणले गेले पाजहिे, असे मत सूत््ांनी वय्कत् केले.देशातील
मतदारांमधय्े पगारदारवगा्णची संखय्ा केवळ ७ टक््े आहे. रािकीय
पक्् तय्ांचा गांभीया्णन ेजवचार करीत नाही. तय्ामळु ेही जवसगंती जनमा्णण
झाली आहे. सरकारचय्ा जवरोधाभासी धोरणामुळे गेलय्ा काही वरा्ात्
प््तय्क््ात कर िमा करणार््यांचय्ा तुलनेत केवळ प््ासप्तकर अिण्
भरणार््यांची संखय्ा झपाट््ाने वाढली आहे. उपलबध्
आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मधय्े ३ कोटी ७५ लाख नागजरकांनी
प््ासप्तकर अि्ण भरले, पण प््तय्क्् कर िमा करणार््यांची संखय्ा रार
कमी आहे. कोरोना काळात मागणी वाढली असली तरी बािारामधय्े
वस््ू व सेवेचा पुरवठा अद््ाप सुरळीत झाला नाही. 

'इथं काय गाठोडं ठेवलंय का'?

महामार्ााचे प््कल्प अहवाल
बनवणारे ननम्मे अनियंते बोरस

औरंगाबाद : वीि उपकरणातील दोर, खराब
वायसण्, अपघातासह वीि उपकरणे हाताळताना
झालेला जनषक्ाळिीपणा, अजतधाडस, सुरक््ा
साधनांचा वापर करणय्ाकडे दुलण्क््, अशा अनेक
कारणांनी जविेचा धक््ा बसणय्ाचय्ा घटनांत
जिलह्््ात गेलय्ा २ वरा्ात् तबब्ल ८१ िणांना प््ाण
गमवावे लागले. यात महाजवतरणचय्ा
कमण्चाऱय्ांचाही समावेश आहे. गेलय्ा १०
मजहनय्ांत जविेचा धक््ा लागणय्ाचय्ा घटनांत
जवशेरत: ग््ामीण भागात काहीशी वाढ झाली आहे.
तय्ामुळे जचंता वय्कत् होत आहे.जिलह्््ात मूक
प््ाणय्ांनाही जविेचा धक््ा लागणय्ाचय्ा घटना
घडलय्ा. गेलय्ा दोन वरा्ात् ६७ प््ाणय्ांचा मृतय्ू
झाला. महाजवतरणचय्ा यंत््णेतील त्ु्टीब्रोबर

मानवी चुकांमुळे जविेचा धक््ा लागून िखमी
होणे, मृतय्ू पावणय्ाचय्ा घटना घडत आहेत. जवद्ु्त
वाजहनी तुटणे, सप्ाजक्िग् होणे, जवद्ु्त प््वाह
उतरलेलय्ा खांबाला, ताण वायरला सप्शण् होणे,
अशा कारणांनी अपघाताचय्ा घटना घडतात.
घरांमधय्े एखाद््ा उपकरणाचय्ा माधय्मातून
जविेचा धक््ा लागणय्ाचय्ा घटना होतात. तर
देखभाल-दुरस्््ी करताना महाजवतरणचय्ा
कमण्चाऱय्ांनाही जविेचय्ा अपघाताला तोड् द््ावे
लागत आहे. यात कोणी िखमी होतो, तर
कोणाचा बळी िातो. गेलय्ा १० मजहनय्ांत १० िण
जविेचा धक््ा लागून िखमी झाले.महाजवतरणचय्ा
कमण्चाऱय्ांनाही जविेचा धक््ा लागणय्ाचय्ा घटना
समोर आलय्ा आहे. 

महाजवतिणचा शाॅक, दोन वर्ाा्त
कम्मचाऱ्यांसह ८१ िणांचा बळी

राज्याचे आरोग्य चांगले ठेवेल
अजमत देशमुख मह्णाले, आरोगय्, वैद््कीय जशक््णासाठी राजय्ाची

अथ्णसकंलप्ीय तरतदू ६ त े७ टक्् ेहोणय्ासाठी आग््हाची मागणी केली
िाईल. राजय्ात प््ाेटाॅन थेरपी सेट्र उभे करणय्ासाठी प््यतन् केला
िाईल. शासकीय वैद््कीय महाजवद््ालयातील सधय्ाचय्ा पायाभूत
सजुवधातंच अभय्ासि््माचय्ा िागा वाढवनू अजधक डॉकट्र, पजरचाजरका
जनमा्णण केले िातील. कोजवडवर झालेलय्ा खचा्णचे राजय् सरकारने
अवलोकन केले पाजहिे असे ते मह्णाले.आरोगय्ाला प््ाधानय्ि््म
देणय्ासाठी एकत्् काम केले िाईल. महाजवकास आघाडी सरकार
राजय्ाचे आरोगय् चांगले ठेवेल, असे मह्णत सुभार देसाई यांनीही
जवरोधकांना टोला लगावला. एमआरआय यंत््ाचय्ा लोकापण्णानंतर
सतक्ार समारंभास उपसस्थत राहणे आ. सावे यांनी टाळले.घाटीत २००
खाटांचे सव्तंत्् माता व बाल संगोपन केद््् (एमसीएच जवंग)
उभारणय्ात येईल. 

अर्ज क््. िीएए.२
[कलम २३० (३) आजणजनयम ६ आजण ७ चय्ा अनुरंगाने]

माननीयराष््््ीय कंपनी जवधी नय्ायाजधकरण, मुंबईनय्ायपीठह््ांचय्ा समोरकंपनी योिना अि्ण ि््. १११३/ २०२०
ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड .... अि्णदारकंपनी ि््. १/ हस््ांतरण कता्ण कंपनी
िैनसनस्जरनलीझ जलजमटेड
(आता अश्् रायनानस् जलजमटेड मह्णून ज््ात).... अि्णदारकंपनी ि््. १/ हस््ांतरीती कता्ण कंपनी
ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड आजण अश्् रायनानस् जलजमटेड(पूव््ीची िैनसनस्जरनलीझ जलजमटेड) चय्ासमभाग धारक
आजण सुरज््कत धनको ह््ांची सभा बोलाजवणाऱय्ा सूचनेची िाजहरात, िसे लागू असेल तय्ानुसार सूचना ह््ाद््ारे देणय्ात येत
आहे की, माननीयराष््््ीयकंपनी जवधी नय्ायाजधकरण, मंुबई नय्ायपीठ (“एनसीएलटी”) ह््ांचय्ाद््ारे१ रेब््ुवारी २०२१ रोिी
देणय्ात आलेलय्ा आदेशामधये्ट््ाईब टेकप््ायवहे्ट जलजमटेड,(हस््ांतरणकता्ण कंपनी) ह््ांचे समभाग धारक आजण
अश््रायनानस्जलजमटेड (हस््ांतरीती कंपनी) चे समभाग धारक आजण सुरज््कत धनको ह््ांचय्ा वेगवेगळय्ा सभा
(ह््ानंतरसंयुकत्पणे“सभा” असा उलले्ख असलेले) िसे शकय् असेल तय्ाप््माणे हस््ांतर कता्ण कंपनी आजण हस््ांतरीती
कंपनी आजण तय्ांचय्ा संबंजधत समभागधारकांमधय्ेवय्वसथ्ेचय्ा(“योिना”) प््स््ाजवत योिनेवर जवचार करणय्ासाठी आजण
िर योगय् वाटलय्ास तय्ासह जकंवा तय्ामधय्े काही रेररार करन् संमत करणय्ासाठीसभा घेणय्ाचे जनद््ेश देणय्ात आले
आहेत. आदेशाचय्ा पूत्णतेसाठी आजणतय्ामधये् देणय्ात आलेलय्ा जनद््ेशांचय्ा अनुसार ह््ाद््ारे ह््ापुढे सूचना देणय्ात येत आहे
की ट््ाईब टकेप््ायवह्टे जलजमटडे, (हस््ातंरणकता्ण कपंनी) ह््ाचं ेसमभाग धारक आजण अश््रायनानस्जलजमटडे (हस््ांतरीती
कंपनी) चे समभाग धारक आजण सुरज््कत धनको ह््ांचय्ा वेगवेगळय्ा सभा खालील प््माणेघेणय्ात येणार आहेत.
तपजशल वेळ जदवस आजण जदनांक जठकाण
ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेडचय्ा स. १०.३० वा. शुि््वार १९ ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड 
समभागधारकांची सभा (१०.३० वा.) माच्ण २०२१ चेनोद्णीकृत काया्णलय: १३ बी, ६ वा 

मिला, टेकन्ीपले्कस् II, आयटी पाक्क, 
ऑरवीर सावरकर उड््ाणपूल, 
गोरेगावपज््िम, मुंबई ४०००६२

अश्् रायनानस्  जलजमटेड चय्ा दुपारी १२.३० वा. शुि््वार १९ अश्् रायनानस् जलजमटेडचेनोद्णीकृत 
समभागधारकांची सभा (१२.३० वा.) माच्ण २०२१ काया्णलय: १२ बी, ६ वा मिला, 

टेकन्ीपले्कस् II, आयटी पाक्क, 
ऑरवीर सावरकर उड््ाणपूल, 
गोरेगावपज््िम, मुंबई ४०००६२

अश्् रायनानस्  जलजमटेड दुपारी ४.३० वा. शुि््वार १९
चय्ासुरज््कत धनकोच्ी सभा १६.०० माच्ण २०२१
समभाग धारक आजण सुरज््कत धनको ह््ाना जनज््ित करणय्ात आलेले जदनांक, वेळ आजण जठकाणी सभेला हिर राहणय्ाचे
जनद््शे दणेय्ात येत आहते. योिनेचय्ा प््ती, कलम २३० चय्ा अतंग्णत जनवदेन आजण जनज््ित जदनाकंामधये् बदल करणय्ासाठी
संचालक मंडळाचा ठराव अनुि््मेट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड आजणअश्् रायनानस् जलजमटेड ह््ांचय्ानोद्णीकृत
काया्णलयामधनू प््ापत् करता यईेल. सभलेा हिर राहणय्ास आजण मतदान करणय्ास पात्् असलेल ेवय्सक्तश: जकंवा प््जतजनधी
द््ारे मतदान कर ्शकतात तय्ासाठी प््जतजनधीने उपलबध् करन् देणय्ात आलेला अिण् अशा वय्कत्ीने पूणण् भरन्ट््ाईब
टकेप््ायवह्टे जलजमटडे आजणअश्् रायनानस् जलजमटडे ह््ाचंय्ानोद्णीकृत काया्णलयामधय्सेभसेाठी जनज््ित करणय्ात आललेय्ा
जदनांकाचय्ा ४८ तास अगोदर िमा करावे.ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड आजणअश्् रायनानस् जलजमटेड ह््ांचय्ानोद्णीकृत
काया्णलयामधय्े प््जतजनधी अि्ण जनशुलक् उपलबध् आहेत.
एनसीएलटी ने ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेडचे संचालक श््ी. आत्े्यरायाप््ोलूह््ांची आजण तय्ांचय्ा गैर हिेरीमधय्े ट््ाईब
टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड चेआणखीन एक संचालक श््ी जवनीतचंद्् राय ह््ांचीट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड चय्ा समभाग
धारकांचय्ा सभेसाठी अधय्क्् मह्णून जनयुकत्ी करणय्ात आली आहे. एनसीएलटी ने अश्् रायनानस्
जलजमटेडचेवय्वसथ्ापकीय संचालक श््ी. जनलेश कुमार जसनह्ा आजण तय्ांचय्ा गैर हिेरीमधये् अश्् रायनानस्
जलजमटेडचेसंचालक श््ी अनुराग अग््वाल ह््ांचीअश्् रायनानस् जलजमटेडचे समभाग धारक आजण सुरज््कत धनको ह््ांचय्ा
सभेसाठी अधय्क्् मह्णून जनयुकत्ी केली आहे. सभेमधय्े िर योिना संमत झाली तर एनसीएलटी चय्ा संमतीवर आधारीत
असेल. तय्ाजशवाय,ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेडचय्ा सम भाग धारकांना आजणअश्् रायनानस् जलजमटेडचय्ासम भाग धारक
आजण सुरज््कत धनको ह््ांना ह््ाद््ारे सूचना देणय्ात येत आहे की 
(i) सभेचय्ा जठकाणी मतदान हे मतदान पज््तकेद््ारे घेणय्ात येईल 
(ii) सभेचय्ा जठकाणी ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड आजणअश्् रायनानस् जलजमटेड चय्ा समभाग धारकांचय्ा मतदानाची
पात््ता जनज््ित करणय्ासाठी ३१जडसेब्र २०२० हा जदनांक जनज््ित करणय्ात आला होता. अशय्ा वय्कत्ी िे ट््ाईब
टकेप््ायवह्टे जलजमटडे आजणअश्् रायनानस् जलजमटडे चे सभासद कट ऑर जदनांकाचय्ा अनसुार नाहीत तय्ांनी सदर सचूना
ही केवळ तय्ांचय्ा माहीतीसाठ असलय्ाचे समिावे.
(iii)सभेचय्ा जठकाणी अश्् रायनानस् जलजमटेडचय्ासुरज््कत धनकोच्य्ा सभे मधये्  मतदानासाठीसुरज््कत धनकोच्ी पात््ता
जनज््ित करणय्ासाठी ३१जडसेब्र २०२० हा जदनांक जनज््ित करणय्ात आला होता.अशा वय्कत्ी जय्ा अश्् रायनानस्
जलजमटेड चेसुरज््कत ऋणकोकट ऑर जदनांकाचय्ा अनुसार नाहीत तय्ांनी सदर सूचना ही केवळ तय्ांचय्ा माहीतीसाठ
असलय्ाचे समिावे.
(iv)ट््ाईब टेकप््ायवह्ेट जलजमटेड आजणअश्् रायनानस् जलजमटेड चे समभाग धारक आजण सुरज््कत धनको िे लागू असेल
तय्ानुसार कट ऑर जदनांकाला तय्ांनी धारण केलेलय्ा समभागांचय्ा गुणोत््र आजण कट ऑर जदनांकाला असलेलय्ा थकीत
देणय्ाचय्ा अनुसार सभेचय्ा जठकाणी मतदान करणय्ासाठीचे प््माण जनज््ित करणय्ात येईल.
(v) आदेशामधय्ेदेणय्ातआलेलय्ाजनद््ेशांचय्ाअनुसारसभेसाठीआवशय्कगणपूत््ी०२ (दोन) वय्कत्ीच्ीअसेल.
(vi)ट््ाईब टकेप््ायवह्टे जलजमटडे च ेसमभाग धारकह््ाचंय्ासाठी१९ माच्ण २०२१ रोिी स. १०.३० वा. पासून जकवंा सभेसाठी
आवशय्क गणपूत््ी झालय्ानंतर सुर ्होईल आजण तय्ाच जदवशी दुपारी १२.०० वा. समापत् होईल.
(vii) अश्् रायनानस् जलजमटेड चे समभाग धारकह््ांचय्ासाठी१९ माच्ण २०२१ रोिी दुपारी १२.३० वा. पासून जकंवा
सभेसाठी आवशय्क गणपूत््ी झालय्ानंतर सुर ्होईल आजण तय्ाच जदवशी दुपारी २.०० वा. समापत् होईल.
(viii)अश्् रायनानस् जलजमटडे चेसुरज््कत धनकोह््ांचय्ासाठी१९ माच्ण २०२१ रोिी साय.ं४.३० वा. पासून जकवंा सभसेाठी
आवशय्क गणपूत््ी झालय्ानंतर सुर ्होईल आजण तय्ाच जदवशी दुपारी ५.३० वा. समापत् होईल.
(ix)ट््ाईब टेकप््ायवहे्ट जलजमटेड आजणअश्् रायनानस् जलजमटेडह््ांनीसप्ष््ीकरण जनवेदन, प््जतजनधी अि्ण, प््तय्क्् जकंवा
अप््तय्क्् सव्रप्ात भाग धारणा करणाऱय्ा प््तये्क समभागधारकासाठी आजणथकबाकी असलेलय्ा प््तय्ेक धनकोसाठी
अटेड्ंस सल्ीपसहसव्ण सूचना असलेली सभेची सूचना पाठजवणय्ाचे काम १७ रेब््ुवारी २०२१ रोिी पूण्ण झाले आहे.
(x) एनसीएलटी ने जदलेलय्ा जनद््ेशांचय्ा अनुसार आजशर के. भट््अँडअसोजसएटसचेसव्त््ांत््पणेकाय्णरत असलेले कंपनी
सजचव श््ी. आजशर भट्् ह््ांची सभेचे आयोिन नय्ाय आजण पारदश््ी पद््तीने होणय्ासाठी छाननी कत््े मह्णून जनयुकत्ी केली
आहे.
(xi)सभेचय्ा जठकाणी मतदानाचय्ा संदभा्णत कोणतीहीसमसय्ा जकंवा चौकशी असलय्ास श््ी. आत्े्यरायाप््ोलूट््ाईब
टेकप््ायवह्ेट जलजमटेडचे संचालक ह््ांचय्ाकडे तय्ांचय्ा उपरोकत् नमूद कंपनीचय्ा नोद्णीकृत काया्णलयाचय्ा पत्््यावर तसेच
ई-मेल आयडी:compliance@tribe.com वर पाठवावे जकंवा०२२६१९५२७०० वर संपकक् करावा आजण अश््
रायनानस् जलजमटेडचय्ा कंपनी सजचव श््ीमती मोजनका थाडेश््र अश्् रायनानस् जलजमटेडचय्ा
नोद्णीकतृकाया्णलयाचय्ाउपरोकत् नमदू पत्््यावर जकंवा ई-मले आयडी:compliance.team@ashvfinance.com वर
जकंवा ०२२ – ६२४९२७०० वर संपक्क करावा.
(xii)सभेचय्ा अधय्क्् ह््ांचय्ाद््ारे मतदानाचा जनकाल १९ माच्ण २०२१ रोिी जकंवा तय्ानंतर ट््ाईबटेक प््ायवह्ेट जलजमटेड
चय्ाhttps://www.tribe3.com/ आजणअश्् रायनानस् जलजमटेडचय्ा https://www.ashvfinance.com/ वर
प््जसद्् करणायत येईल.
(xiii) सदरसूचनासंबंजधतकंपनय्ांचय्ासंकेतसथ्ळावरमह्णिेचअनुि््मेट््ाईबटेक प््ायवह्ेट जलजमटेड चय्ा
https://www.tribe3.com/ आजणअश्् रायनानस् जलजमटडेचय्ा https://www.ashvfinance.com/ वरउपलबध्
आहे.
जदनांजकत: १७ रेब््ुवारी ०२१
नोद्णी काया्णलये: 
ट््ाईबटेक प््ायव्हेट नलनमटेड: 
१३ बी, ६ वा मिला, टेकन्ीपले्कस् II, आयटी पाक्क, 
ऑरवीर सावरकर उड््ाणपूल, गोरेगावपज््िम, मुंबई ४०००६२
अश्् फायिान्ि नलनमटेड
(पूव््ीचे िैनसनस्जरनलीझ जलजमटेड)
१२ बी, ६ वा मिला, टेकन्ीपले्कस् II, आयटी पाक्क, 
ऑरवीर सावरकर उड््ाणपूल, गोरेगावपज््िम, मुंबई४०००६२

श््ी. आत््ेय रायाप््ोलू, 
ट््ाईब टेकप््ायवहे्ट जलजमटेडचे 
संचालक 
श््ी. निलेश कुमार निन्हा, 
अश्् रायनानस् जलजमटेड चे 
वय्वसथ्ापकीय संचालक

उपरािधानीतील माजहती अजधकार काय्णकत््े अभय कोलारकर यांनी
माजहतीचय्ा अजधकारांतगण्त मधय् रेलवे्ला जवचारणा केली होती.
‘ऑपरेशन ग््ीन’अंतगण्त नागपुरातून जकती माल बाहेर पाठजवणय्ात
आला, रेलवे् वाहतुकीतून जकती महसूल प््ापत् झाला आदी प््शन् तय्ांनी
जवचारले होते. मधय् रेलव्ेकडून प््ापत् झालेलय्ा अजधकृत माजहतीनुसार,
अनन्प््ज््िया उद््ोग मंत््ालयातर््े ‘ऑपरेशन ग््ीन’ सुर ्करणय्ात आले.
जकसान रेलव्ेतून माल पाठजवलय्ास शेतकऱय्ांना वाहतूक खचा्णत ५०
टक््े सवलत जमळेल, असे १३ ऑकट्ोबर रोिीचय्ा पजरपत््कात सप्ष््
करणय्ात आले.

महिला एसटी चालकांच्या िातचे स्टटअहिंग केले ‘जाम’
निवड प््न््िया अर्य्ाावरच
थांबली

औरंगाबाद : राजय्ातील एसटीनेमजहला
सक््मीकरण आजण मनोधैयण् वाढजवणय्ाचा
मोठा गािावािा करन् मजहला चालकांची
भरती प््ज््िया राबवणय्ात आली. तय्ासाठी
मजहलांची जनयुकत्ी करणय्ात आली. जवभागात
३२ मजहलाचं ेप््जशक््णही सरु ्करणय्ात आले
होते; परंतु कोरोनाचय्ा नावाखाली प््जशक््ण
सथ्जगत करन् मजहलांचय्ा हाती येणारे
एसटीचे सस्टअजरंगच ‘िाम’ केले गेले आहे.

एसटी महामंडळाने मजहलांचय्ा हाती
बसचे सस्टअजरंग देणय्ाचा जनणण्य झाला.
पजहलय्ा टपप्य्ात १६३ मजहला चालक तथा
वाहकांची जनवड केली. या मजहलांना पुणे
येथे २३ ऑगसट् २०१९ ला बालगंधवण्
रंगमंजदरात झालेलय्ा समारंभात मािी
राष््््पती प््जतभाताई पाटील यांचय्ा हस्े्

जनयुकत्ीपत्े् देऊन तय्ांचय्ा प््जशक््णाचा
शुभारंभ करणय्ात आला. देशातील पजहला
उपि््म जय्ातनू मजहलाचं ेसक््मीकरण करन्
तय्ांना रोिगार उपलबध् करन् देत
असलय्ाचा गािावािा केलेलय्ा या
उपि््माला मोठी प््जसद््ीही जमळाली.

सुरव्ातीला पुणय्ातील भोसरी येथील
प््जशक््ण केद्््ात आजण तय्ानंतर तय्ांचय्ा
जवभाग अथवा जिलह्ास््रावर अविड वाहन
चालजवणय्ाचे प््जशक््ण देणय्ात येणार होते.
औरंगाबाद आजण नाजशक प््देशासाठी
चालकपदासाठी ३२ मजहलांचय्ा जनवडीत
औरंगाबाद जवभागातील ६ मजहलाचंा समावशे
होता. तय्ानंतर कोरोनाचय्ा नावाखाली एसटी
महामंडळाने १७ िुलै रोिी एका पत््ाद््ारे
सरळसेवा भरतीअंतगण्त चालक तथा
वाहकांचे प््जशक््ण तातप्ुरतय्ा सव्रप्ात
सथ्जगत करणय्ाची सूचना जवभाग जनयंत््कांना
केली. तय्ानुसार औरंगाबादेत प््जशक््ण
थांबजवणय्ात आले आहे. मात््, हातचा

कामधंदा सोडून प््जशक््ण घेणाऱय्ा मजहला
आता जचतंते असनू, प््जशक््ण पनुह्ा कधी सरु्
होईल, याची जवचारणा करत आहेत.

जवभागात ३२ मजहलांना प््जशक््ण
जनवड झालेलय्ा ३२ मजहलांचे ३ रेब््ुवारी

२०२० पासून औरंगाबादेत िड वाहन
चालजवणय्ाचे प््जशक््ण सुर ्करणय्ात आले
होते. वरण्भराचय्ा प््जशक््णानंतर या सवण्
मजहला एसटीचालक मह्णून रि्ू होणार
असलय्ाचे सांगणय्ात आले होते. या
प््जशक््णात जवभागातील ६ मजहलांचा समावेश
होता. तय्ानंतर कोरोनाकाळात िुलै २०२०
मधये् एका पजरपत््काद््ारे हे प््जशक््ण सथ्जगत
करणय्ात आले. काही कालावधीनंतर
झालेली जनवडच रद्् होणय्ाची अन ्एसटीत
चालक मह्णून रि् ूहोणय्ाचय्ा सव्पन्ावंर पाणी
ररेले िाणय्ाची भीती जनवड झालेलय्ा मजहला
उमेदवारांतून वय्कत् होत आहे. एसटीत
चालक मह्णून रि् ूहोणार मह्णून खपू आनदं
झाला होता. 

डेक््न जिमखाना पजिसिातील
िस्त्यावि आता 'नो पाज्कि्ग'झोन

पुणे: डेक््न जिमखाना येथील गुडलक हॉटेल
शेिारचय्ा गलल्ीत नागजरकांकडून बेजशस््पणे
वाहने पाक्क करणय्ात यते होती. यामळु ेपजरसरातील
नागजरकांना मोठा त््ास सहन करावा लागत होता.
मागील काही वरा्ाप्ासून नागजरकांकडून या
बेजशस््पाजक्िग् जवरोधात आवाि उठवला िात
होता. अखेर पुणे वाहतूक शाखेकडून हॉटेल
गुडलक ते सुवणण्सम्ृती मंगल काया्णलयापय््ातचय्ा
रसत्य्ावरील दुतरा्ण वाहने पाकक् करणय्ास सकत्
मनाई करणय्ात आली आहे. याबाबतचे आदेश
वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुकत् राहुल श््ीरामे
यांनी जदले आहे. यामुळे या पजरसरातील
नागजरकांना मोठा जदलासा जमळाला आहे.

गुडलक हॉटेलचय्ा शेिारचय्ा गलल्ीत वाहने
पाक्क करणय्ास परवानगी देणय्ात आली होती.मात््
जदवसेज्दवस याजठकाणी वाहनांची संखय्ा वाढतच
चालली होती. तय्ामुळे पजरसरातील रजहवाशांसाठी
ही बाब रारच डोकेदुखी ठरत होती. याबाबत
डेक््न जिमखाना पजरसरातील नागरीक येथील
वाहनांची पाजक्िग् हटवणय्ासाठी साततय्पूणण्
पाठपुरावा करत होते. मात्् आता वाहतूक

शाखेकडून डेक््न जिमखाना पजरसरातील
गडुलक शिेारचय्ा गलल्ीत हॉटलेमधय् ेवाहने पाक्क
करणय्ाला परवानगी नाकारली आहे.याबाबतचे
आदेश वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुकत् राहुल
श््ीरामे यांनी जदले आहे.

पुणे महापाजलकेला सुद््ा या रसत्य्ावरचय्ा
पाजक्िग्ला मनाई असलय्ाचे रलक लावणय्ासंबंधी
पत्् पाठवणय्ात आले आहे. येतय्ा काही जदवसांत
पजरसरात नो पाजक्िग्चे रलक देखील लावणय्ात
येणार असलय्ाची माजहती आहे.


