
The  government  has  collec
ted  ₹�1.56lakh  crore  through
Goods  and  Services  Tax
(GST)  in  January,  Finance
Ministry  reported  on  Tues
day. This is the second highest
ever collection after it collec
ted  ₹�1.68lakh  crore  in  April,
2022.

The  better  collection  can
be  attributed  to  two  factors
mainly: improved compliance
and higher consumption.

“The  revenues  in  the  cur
rent fi�nancial year up to Janu
ary is 24 per cent higher than
the  GST  revenues  during  the
same period last year. The rev
enues for this period from im
port  of  goods  are  29  per  cent
higher  and  from  domestic
transaction (including import
of  services)  are  22  per  cent
higher than the revenues from
these sources during the same
period last year,” a statement
issued by the Ministry said.

This is the third time, in the
current  fi�nancial  year  when
the  GST  collection  has
crossed  ₹�1.50lakh  crore
mark. During December 2022,
8.3 crore eway bills were gen
erated,  the  highest  so  far  and
it  was  signifi�cantly  higher
than 7.9 crore eway bills gen
erated in November 2022.

“Over the last year, various
eff�orts have been made to in

crease  the  tax  base  and  im
prove  compliance.  The  per
centage  of  fi�ling  of  GST
returns (GSTR3B) and of the
statement  of  invoices
(GSTR1), has  improved  sig
nifi�cantly  over  years,”  the
statement said.

Commenting  on  the  num
ber,  Vivek  Jalan,  Partner,  Tax
Connect  Advisory,  said  that
the buoyancy of GST visavis
the  erstwhile  indirect  tax  re
gime  is  1:1  considering  the
drop  in  the  GDP  due  to  the
headwinds  like  Covid19,
Ukraine  War,  etc.  Informa
tion sharing between govern
ment  departments  among
others,  have  nudged  higher
tax compliance through tech
nology  and  artifi�cial
intelligence.

“The  government  is  ex
pecting  that  GST  collections
should drive the tax revenues
going  forward.  As  India
grows,  the  GST  regime  is  ex
pected to fi�rm up further with
most  sophisticated  tools  and
data sharing. ,” he added.

Shishir Sinha

New  Delhi

At ₹�1.56lakh crore, GST collection in
Jan the second highest so far this fi�scal
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Much  in  tune  with  the  Eco
nomic  Survey  of  202223,
which has painted an optim
istic  picture  of  the  eco
nomy,  the  output  of  the
country’s  eight  core  indus
tries  grew  to  a  threemonth
high  of  7.4  per  cent  in
December.

Their  overall  perform
ance  was  bolstered  by  a
strong  show  from  coal,
steel, cement and electricity
sectors,  offi�cial  data  re
leased  on  Tuesday  showed.
This performance was much
higher  than  the  4.1  per  cent
growth  recorded  in  Decem
ber  2021  and  also  the  re
vised  5.7  per  cent  growth  in
November 2022.

The  eight  core  industries
are  coal,  fertilizers,  steel,
cement,  electricity,  crude
oil,  natural  gas  and  refi�nery
products.

MOVERS AND SHAKERS

For  the  month  under  re
view, seven of the eight core
sectors  were  in  positive  ter
ritory.  Only  crude  oil  saw  a
contraction of 1.2 per cent. 

Output  growth  recorded
by  coal  stood  at  11.5  per
cent,  fertilizers  at  7.3  per
cent,  steel  at  9.2  per  cent,
cement  at  9.1  per  cent  and
electricity  at  10  per  cent.
While  natural  gas  saw  an

output  growth  of  2.6  per
cent,  refi�nery  products  out
put grew 3.7 per cent.

For  the  AprilDecember
2022  period,  the  eight  core
industries’  output  grew  8
per  cent,  lower  than  12.6
percent  growth  recorded  in
the  same  period  last  year.
The  Commerce  and  In
dustry  Ministry  has  also
now  revised  upwards  the  fi�
nal growth rate of eight core
industries  for  September
2022 to 8.3 per cent from 7.9
per cent earlier. Last month,
the Ministry had revised up
wards  the  core  output  for
August 2022 to 4.2 per cent.

Madan  Sabnavis,  Chief
Economist,  Bank  of  Baroda,
said,  “With  7.4  per  cent
growth  in  core  industries,
which  have  a  share  of
around  40  per  cent  in  the
IIP,  the  latter  (IIP)  may  be
expected  to  increase  by  45
per  cent  this  month

(December).”  He  high
lighted  that  crude  oil  pro
duction  has  been  aff�ected
due to volatile prices as well
as  limited  investment  in
new fi�elds.

STRONG ACTIVITY

“Steel  and  cement  have
grown  by  9  per  cent which
signals  strong  infra  activity
as  well  as  private  construc
tion.  The  former  is  more  in
the  government  domain,”
he said.

Aditi  Nayar,  Chief  Eco
nomist,  ICRA  said,  “The
core  sector  growth  im
proved further in December
2022,  which  augurs  well  for
the  IIP  performance  in  that
month.”

Fertilizer production  has
grown by 7.3 per cent on top
of  3.5  per  cent  last  year  and
is  part  of  restocking  being
done  by  companies,  Sab
navis said.

POSITIVE PICTURE. 7 out of 8 sectors performed well
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ON THE RISE. Coal output growth was the highest at 11.5% 

At 7.4%, core sector
output hits a 3month
high in December 

The  Centre’s  fi�scal  defi�cit
widened  in  the  fi�rst  nine
months  (AprilDecember)  of
202223  (FY23)  to  ₹� 9.9lakh
crore,  hitting  60  per  cent  of
the  Budget  Estimate  (BE).
However, the fi�scal defi�cit as a
percentage of GDP for the full
year  is  likely  to  be  within  the
BE of 6.4 per cent. 

The  fi�nal  defi�cit  position
will  be  known  on  Wednesday
when  Finance  Minister
Nirmala  Sitharaman  presents
the Budget for 202324. 

Fiscal  defi�cit  is  the  gap
between  expenditure  and  in
come,  and  a  large  part  of  this
gap is bridged through market
borrowings. The FY23 Budget
had estimated the fi�scal defi�cit
at ₹�16.61lakh crore.

Data  released  by  the  Con
troller  General  of  Accounts
(CGA)  on  Tuesday  showed
that  the  fi�scal  defi�cit  during
the fi�rst nine months of FY23
was  31  per  cent  higher  than
the ₹�7.59lakh crore in the cor
responding  previous  period.
Also, it was a little over 50 per
cent of BE during last fi�scal. 

Data  showed  that  net  tax

revenues  reported  a  modest
growth of 5.56 per cent. How
ever,  nontax  revenues  de
clined a little over 17 per cent.
At  the  same  time,  capital  ex
penditure saw a rise of over 25
per  cent  and  the  revenue  ex
penditure by 9 per cent.

UNDER CONTROL

Aditi Nayar, Chief Econom
ist  with  ICRA,  said,  “With  a
typical surge in receipts in the
last  quarter,  and  a  cushion
provided by an assessed yoy
decline  in  tax  devolution,  we
expect  the  overshoot  in  the
government’s  fi�scal  defi�cit  to
be  limited  to  ₹�0.8lakh  crore
relative  to  the  FY2023  BE,
with the target of 6.4 per cent
of GDP likely to be met.”

While  the  monthly  capex
inched up to ₹� 42,831 crore in
December,  from  ₹� 38,099
crore in November, it paled in
comparison  to  the  outlay  of

₹�1.2lakh  crore  in  December
2021,  that  had  been  boosted
by the equity infusion into Air
India.  The  balance  capital
spending  needed  to  meet  the
FY23 BE is 29 per ceny higher
than the actual capex incurred
in  Q4  of  FY2022.  A  pickup  in
the  States’  off�take  of  the  in
terestfree capex loan scheme
in Q4 of FY23 will be crucial to
ensuring  that  the  budgeted
target is met.

“We  estimate  the  total
spending  in  the  current  fi�scal
to exceed the BE by ₹�2.3lakh
crore, lower than the net cash
outgo  announced  in  the  fi�rst
supplementary  demand  for
grants (₹�3.3lakh crore), after
taking  into  account  our  ex
pectations of expenditure sav
ings  by  ministries/depart
ments. This implies a modest
yoy rise of 7 per cent in total
spending in Q4 FY2023,” Na
yar said.
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Fiscal defi�cit for AprilDecember
touches 60% of fullyear target

The Reserve Bank of India’s Di
gital  Payments  Index,  a  meas
ure of the extent of digitisation
of payments across the country,
rose  to  377.46  in  September
2022 from 349.30 in March.

“The  RBIDPI  index  has  in
creased  across  all  parameters
driven  by  signifi�cant  growth  in
payment  infrastructure  and
payment  performance  across
the  country  over  the  period,”
the  central  bank  said  in  a
release.

DIGITISATION

RBI  introduced  the  composite
Digital  Payments  Index  (RBI
DPI)  on  January  1,  2021  with
March 2018 as the base, to cap
ture digitisation of payments.

As per the Economic Survey
202223  released  on  Tuesday,
India has the highest fi�ntech ad
option  rate  of  87  per  cent
among  the  public  compared  to
the  global  average  of  64  per
cent.  Further,  India  has  gained
the  third  place  in  digital  pay
ments,  coming  only  after  US
and China.

Finance  Minister  Nirmala
Sitharaman  had  recently  said
that  total  digital  payments
transactions grew 59 per cent y
oy to  ₹�8,840  crore  in  FY22,  of
which the Unifi�ed Payment In
terface (UPI) platform accoun
ted for 52 per cent.

The  Economic  Survey  said
UPI transactions, have on aver
age, grown 121 per cent in terms
of  value  and  115  per  cent  in
terms of volume between FY19
and  FY22.  UPI  transactions
touched  a  record  high  of  783
crore transactions in December
2022 worth ₹�12.8lakh crore.

RBI’s Digital
Payments Index
jumps to 
377.46 in March 
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शाळाबाह्य करण्याची युक्ती?

‘सत्य समोर येईल’म्हणत 
सीएने संपिवले आयषु्य

लोकमत न्यूज नेटवकर्   
मुंबई : मुलुंडमधील प्रिसद्ध चाटर् र्ड 
अकाুॹट िचराग िवनोदराय वरैया 
(वय ४५) यांनी  इगतपुरी येथील 
हॉলलमध्ये गळफास घेत आयुष्य 

संपिवल्याची 
धक्कादायक घटना 
सोमवारी समोर 
आली. काही 
िदवसांपूवीर् 
त्यांच्यािवरोधात 
बलात्काराचा गुन्हा 

दाखल झाला होता. या गुन्ह्यात त्यांची 
चौकशी झाली. अटकपूवर् जािमनासाठी 
प्रयत्न सुरू असतानाच त्यांच्या मृत्यून े
खळबळ उडाली आ . नेमक्या 
कुणाच्या दबावाखाली त्यांनी टोकाच े
पाऊल उचलले ? याबाबत तपास सुरू 
आ . याप्रकरणी इगतपुरी पोिलसांनी 
नोंद करत घटनास्थळावरून दोन पानी 
सुसाईड नोट ताब्यात घेतली आ . 
सुसाईट नोटमध्ये ‘बलात्काराच्या 
खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा आरोप 
करत सत्य लवकरच समोर येईल,’ असे  
नमूद ्केले आ .  

मुलुंडमध्ये िचराग यांची ‘िचराग 
वरैया आिण ॶपनी’ आ . १० जानेवारी 
रोजी त्यांच्या िवरोधात भांडुप पोिलस 
ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल 
करण्यात आला. याच गुन्ह्यात २६ 
जानेवारी रोजी ते भांडुप पोिलस 
ठाण्यात चौकशीसाठी हजर झाले. 
मात्र, प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांना 
ঽसर्या िदवशी हजर राहण्यास 
सांिगतले. त्यानंतर, त्यांनी अटकपूवर् 

जािमनासाठी प्रयत्न ्केले. शिनवारी ते 
चालकासोबत त्यांनी इगतपुरी येथील 
िमत्राच्या मानस प्रोजेक्ट हॉলल 
िववांतमध्ये थांबले.  
अटकपूवर् जामीन िम पयर्ंत 

इगतपुरीला राहणार असल्याच े
कुঌंबीयांना सांगून त्यांनी 
चालकासोबत इगतपुरी गाठली. 
पोिलसांना लो्केशन समजू नये  म्हणून 
त्यांचा मोबाइलही घरीच ठेवला होता. 

सीए बलात्कार प्रकरणी 
मिहलेवरही होता गुन्हा

लोकमत न्यजू नटेवकर्   
मुंबई : मागील वषीर् जानेवारी 
मिहन्यात िचराग वरैया यांच्यासह तीन 
जणांची फसवणूक ्केल्याप्रकरणी 
बलात्काराचा आरोप करणार्या 
मिहलेिवरोधात मुलंुड पोिलस ठाण्यात 
फसवणुॵचा गुन्हा दाखल झाला 
होता. यामध्ये िचराग यांची ९३ 
लाखांना फसवणूक झाली होती. या 
गुन्ह्यात मिहलेला अटकही करण्यात 
आली  होती.  
याच गनु्ह्यानतंर मिहलने े

बलात्काराचा खोटा गनु्हा दाखल 
्केल्याच े ससुाईड नोटमधे्य म्हटल े
आ . भांपमधे्य दाखल 
बलात्काराच्या गनु्ह्यात मिहलने े
्केलले्या आरोपात १३ नोটबर २०२० 
पासनू िचराग यानंी मिहलचे्या खोट्या 
स्वाक्षरीच े बनावट कागदपत्र तयार 
करून खोट्या गनु्ह्यात अडकिवण्याची 
धमॵ देऊन जबरदस्तीन े शारीिरक 
सबंधं ठेवल.े तसचे अश्लील फोटो 
कान समाजात बदनामी करण्याची 
धमॵ िदल्याप्रकरणी तक्रार िदली 
होती. त्यानसुार, पोिलसानंी १० 
जानवेारीला िचराग याचं्या िवरोधात 
गनु्हा दाखल ्केला.  

दबाव नमेका कुणाचा? 
मतृदेहावरून त्यानंी रिववारीच 

आत्महत्या ्केल्याची मािहती समोर 
यते आ .   २६ जानवेारी रोजी त ेभांप 
पोिलस ठाण्यात चौकशीला हजर 
झाल े होत.े मात्र, तथे े प्रकृती 
खालावल्यान ेत्यांना ঽसर्या िदवशी 
बोलािवल.े मात्र, त ेगले ेनाही. यामध्य े

त्यानंा पोिलसाकंन अट्केसाठी 
काही दबाव आणला होता का? तसचे 
विकलाकन नमेॵ काय मािहती 
िमळाली? त्या िदवशी नमे्के काय 
झाल?े त्यानंा अखरेच े कुणासोबत 
बोलण े झाल?े याबाबत इगतपरुी 
पोिलस तपास करीत आ त. 

शाळा प्रवेशासाठी पालकांची 
आधारकाडर् सक्ती वादात

लोकमत न्यूज नेटवकर्   
मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये आता 
िवद्याथ्यार्ंना प्रवेश देताना मुलांच्या 
आधारकार्डसोबत पालकांचेही 
आधारकार्ड आवश्यक असल्याच्या 
सूचना िशक्षण िवभागाने िदल्या आ त. 
मात्र, कोणत्याही शासॵय योजना-
उपक्रमासाठी आधारकार्डची सक्ती 
करता येत नसतानाही शालेय िशक्षण 
िवभागाने शाळा प्रवेशासाठी ्केलेली 
आधार सक्ती वादाच्या भोवर्यात 
सापडण्याची शक्यता आ .  
एॵकএ शाळाबाह्य िवद्याथीर् 

शोधण्यासाठी िशक्षण िवभागाकन 
मोिहमा हाती घेतल्या जात असताना 
ঽसरीकএ प्रवेशासाठी आधार कार्डची 
सक्ती करीत िशक्षण िवभाग 
स्वतःच्याच धोरणाला िवसंगती िनमार्ण 
करीत असल्याची टीका राज्य 
मुख्याध्यापक महामंडळाने ्केली आ .

िवद्यापीठातील मुलींच्या 
वसितगृहात ‘पाणी’बाणी

लोकमत न्यूज नेटवकर्  
मुंबई : मुंबई िवद्यापीठाच्या किलना 
म्पस येथील िवद्यािथर् नींसाठी 
उभारलेल्या न्यू गल्सर् हॉस्লल या 
वसितगृहाचे राज्यपाल भगतिसंह 
कोश्यारी यांच्या हस्ते जुलै २०२२ मधे्य 
उद्घाटन करण्यात आले होते. १४८ 
िवद्यािथर् नींची प्रवेश क्षमता  
असलेल्या वसितगृहात ्केवळ ७५ मुली 
आ त. क्षमतेपेक्षा ्केवळ अध्यार् 
िवद्यािथर् नी असतानाही वसितगृहात 
‘पाणी’बाणी उद्भवली आ . पाण्याच्या 
ॹचाईमु  वसितगृहात करन े
पाणीपुरवठा होत आ .  
वसितगृहासाठी िदवसाआड २० 

हजार िलटर पाण्याचा कर मागवावा 
लागत आ . पािल्केकन अद्याप 
नळाचे कनेक्शनच िमळाले नसल्यान े
करच्या पाण्यावर लाखो रुपये खचर् 
आ त, िशवाय िवद्यािथर् नींचीही मोठी 
गैरसोय होत आ . किलनासारख्या 
मुंबईच्या मध्यवतीर् िठकाणी असलेले 
मुंबई िवद्यापीठात राज्यातून िवद्याथीर् 
िशक्षणासाठी येत असतात. 
िवद्यािथर् नींची िशक्षणाची गैरसोय होऊ 
नये म्हणून िवद्यापीठात वसितगृहाची 
सोय करण्यात आली, मात्र पाणी 
नसल्यामु  िवद्यािथर् नींना वसितगृहात 
प्रवेश िमळणे कठीण बनले आ . 

अधर्नग्न मिहलेचा िवमानात िधंगाणा
लोकमत न्यूज नेटवकर्  

मुंबई : अबूधाबीहून मुंबईला 
येणार्या िवमानात गोंधळ 
घातल्यानंतर सहारा पोिलसांनी 
सोमवारी इटलीतील पाओला 
पेरुिसओ (४५) या मिहलेला 
अटक ्केली. मिहलेने इकॉनॉमी 
क्लासचे ितॵट असूनही िबझनेस 
क्लासमध्ये बसण्याचा आग्रह 
धरला. त्यास िवरोध ्केल्यानंतर 
्केिबन कू्रला मारहाण करत ती 
त्यांच्यावर थुंकली आिण त्यानंतर 

अधर्नग्न अवस्थेत ितने मुंबई 
िवमानतळावर िधंगाणा घातला. 
एअर िवस्तारा फ्लाइट यू्के- 

२५६ मुंबईत उतरल्यानंतर 
त्यामधील ्केिबन कू्रकन 
पोिलसांना याबाबत तक्रार प्राप्त 
झाली. सोमवारी पहाল दोनच्या 
सुमारास अबूधाबीहून िवमानाने 
उड्डाण ्केले होते. सहारा पोिलस 
स्লशनच्या एका अिधकार्याच्या 
म्हणण्यानुसार, पहाল अडीचच्या 
सुमारास इकॉनॉमी क्लासमध्ये 

बसलेली मिहला अचानक उठली 
आिण धावत िबझनेस क्लासमधे्य 
जाऊन बसली. तेव्हा ्केिबन कू्रचे 
दोन सदस्य ितला मदतीची गरज 
आ  का, याची चौकशी 
करण्यासाठी ितच्याकএ आले. 
जेव्हा ितने प्रितसाद िदला नाही, 
तेव्हा त्यांनी ितला िनयुक्त 
्केलेल्या जागेवर परत येण्याची 
िवनंती ्केली. मात्र, सहकायर् 
करण्याचे सोन ितने त्यांच्यावर 
ओरडण्यास सुरुवात ्केली.

१८ िदवसाने ‘ितची’ मृत्यूशी झुंज संपली
लोकमत न्यजू नटेवकर्   

मुबंई : िलव्ह इन िरलशेनशीपला २५ 
वषार्ंनतंर नकार िदल्याच्या रागात 
िगरगावातील ५४ वषीर्य गीता गीरकर या 
मिहलेवर ६३ वषीर्य म श पुजारीने ॲिसड 
हल्ला ्केला. याच हल्ल्यात आधी एक 
डोळा िनकामी झाला होता. अखरे, १८ 
िदवसान ेत्याचंी मतृ्यशूी झुजं अपयशी 
ठरली. रिववारी रात्री उपचारादरम्यान 
त्यांचा मतृ्य ूझाला. याप्रकरणी पजुारी 
िवरोधात दाखल गनु्ह्यात हते्यच्या 
कलमाची वाढ करण्यात आली आ . 

 िगरगाव पिरसरात गीरकर या दोन 
मलुासंोबत (२४ आिण २६ वषर्) राहतात. 
पती सोन गले्यानतंर गले्या २५ 
वषार्ंपासनू त्या पजुारीसोबत िलव्ह इन 
िरलशेनशीपमधे्य राहायच्या. पजुारीचहेी 
पिहल े लग्न झाल े असताना तो 
मिहलसेोबत राहत होता. मलु े मोठी 
असल्यान े गले्या काही िदवसापंासनू 
त्यांनी पजुारीला सोबत राहण्यास नकार 
िदला. तसचे, पिहल्या पत्नीकএ 

जाण्यासाठी तगादा लावला होता. याच, 
रागातनू १३ जानवेारी रोजी पहाল 
साএपाचच्या समुारास तक्रारदार या 
पाणी भरण्यासाठी घराच्या बा र 
व्हरांड्यामध्य ेआल्या. त्याच, दरम्यान 
पजुारीन े त्याचं्यावर ॲिसड फेकल.े 
धक्कादायक बाब म्हणज ेमिहलचे ेअगं 
जळत असताना, पुजारी मात्र ‘तू मर तू मर’ 
अस ेवाঀवार बोलत होता, अशी मािहती 
मिहलचे्या जबाबातून समोर आली होती.  
सरुुवातील त्यांच्यावर भािटया 
रुग्णालयात उपचार झाल.े पु, मिसना 
रुग्णालयात त्याचं्यावर उपचार सरुू 
होत.े याप्रकरणात पोिलसानंी पजुारीला 
अटक ्केली आ .  

 त्यांच्या खादं्यावर शस्त्रिक्रया झाली. 
तसचे, यामध्य ेडोळ्याला जबर ঽखापत 
झाल्यान े त्याचंा एक डोळा िनकामी 
झाला होता. अखरे, रिववारी रात्री त्यांनी 
उपचारानंा प्रितसाद देण े बदं ्केल.े 
त्यांच्या मतृ्यनू े कुঌबंीयानंा धक्का 
बसला आ . 

बलात्काराच्या आरोपांमुळे इगतपुरीच्या हॉटेलमध्ये गळफास

दािगन्यांसह 
व्यापारी पसार

लोकमत न्यूज नेटवकर्   
मुंबई : सोन्याचे ঽकान सुरू 
्केल्याचे सांगून ओळखीचा फायदा 
उठवत एका व्यापार्याने ९० लाखांचे 
सोन्याचे दािगने घेत फसवणूक 
्केली. आरोपी व्यापारी िनঀजन 
सोलंॵ यांनी व्यावसाियक 
ओळखीतून संदीप यांच्याकन 
िडसेंबरमध्ये व्यवसायासाठी ८९ 
लाख ३० हजार ९६ रुपये िकमतीच े
१७७०.३३० ग्रॅम वजनाचे दािगने 
घेऊनही त्याने पैसे िदले नाहीत.

‘काही िदवस िडस्टबर् करू नको’ 
   शिनवारी दपुारी ३ वाजता हॉटेलवर पोोचताच त्यांनी चालकाला दोन 
हजार रुपये दते पुढील काही िदवस िडस्टबर् करू नको, असे सांिगतले.  

   या िठकाणाबाबतही कुणाला मािहती दऊे नको. तसेच, सोमवारी 
मुंबईकडे िनघायचे असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे चालकाने या 
िदवसांत त्यांना कॉलही केला नाही.  

   सोमवारी िनघायच ेअसल्याने चालकाने िचराग यांना कॉल करण्यास 
सुरुवात केली. दरवाजा ठोठावला. मात्र, प्रितसाद आला नाही. त्यांना 
संशय आल्याने बनावट चावीने प्रयत्न सुरू केले.  

   मात्र, आतून लॉक असल्यान ेदरवाजा उघडण्यास अडचणी  
आल्या. अखेर, इगतपुरी पोिलसांशी संपकर्  साधताच त्यांनी िखडकी 
तोडून आतमध्ये प्रवेश केला तेव्हा ते गळफास घेतलेल्या  
अवसे्थत आढळल.े

फलटण-पंढरपूर 
ब्रॉडगेजसाठी  
९२१ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवकर्  
मुंबई : फलटण-पंढरपूर या नवीन 
ब्रॉडगेज रेल्वेमागार्किरता राज्य 
शासनाचा आिथर्क सहभाग देण्यास 
मान्यता देण्यात आली. या 
प्रकल्पासाठी राज्य शासन ९२१ कोटी 
रुपयांचा ५० टक््के वाटा  
उचलणार आ . या िनणर्यामु  
पिरसरातील रेल्वे जा  सक्षम होण्यास 
मदत होणार आ . 
िनरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 

३ हजार ९७६ कोटी ८३ लाख 
रुपयांच्या खचार्च्या तरतुदीस तृतीय 
सुधािरत प्रशासॵय मान्यता देण्याचा 
िनणर्य सोमवारी मंित्रमंडळ बैठॵत 
घेण्यात आला. िनरा देवघर पाटबंधारे 
प्रकल्पांतगर्त पुणे िजल्ह्यातील भोर 
तालुक्यातील मौजे देवघर येथे  
कृष्णा खोर्यातील भीमा उप 
खोर्यातील िनरा नदीवर मातीचे धरण 
बांधण्यात आले आ . 

ॲिसड हल्ल्यात जखमी झालेल्या मिहलेचा मृत्यू 

तपास सुरू  
मिहलेचा मृत्यू झाला असून, दाखल 
गुन्ह्यात हत्येच्या कलमाची वाढ 
करण्यात आली आह.े  याप्रकरणी 
अिधक तपास सुरू असल्याची मािहती 
एल टी मागर् पोिलस ठाण्याच्या विरष्ठ 
पोिलस िनरीक्षक ज्योती दसेाई यांनी 
िदली आह.े  

समाजसेवी  
संस्थेत कायर्रत  
गीता गीरकर या एका समाजसेवी 
संस्थेत कायर्रत होत्या. सामािजक 
समस्या सोडिवण्यासाठी त्यांची 
धडपड होती. त्यांचा मुलगाही 
स्थािनक शाखाप्रमुख आह.े या घटनेने 
िगरगावातही शोककळा पसरली आह.े

सुसाईड  
नोटमध्य ेकाय?  
बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्यात 
अडकिवण्यात आले आह.े 
समाजात झालेली बदनामी 
सहन करू शकत नाही. तसेच 
यामधे्य तक्रारदार मिहलेकडून 
झालेल्या १ कोटीच्या 
फसवणुकीचाही उल्लेख केला 
आह.े पत्नीला सोडून जायचे 
नाही. मात्र, ह ेसत्य पटवून 
सांगण्याची ताकद नाही. 
कुटंुबीयांनी काळजी घ्यावी. 
कुटंुबीयांच्या काळजीपोटी 
भाविनक दोन पानी िलिहलेले 
पत्र पोिलसांच्या हाती लागल े
आह.े या पत्राच्या आधार े
इगतपुरी पोिलस अिधक तपास 
करीत आह.े  

करने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ 

पाणी नसल्याने  
प्रवेश बंद 
पाण्याअभावी वसितगृहात फक्त 
७५ मुली राहत आहते. उवर्िरत 
जागांसाठी शेकडो अजर् आलेले 
आहते; परंत ुपाणी नसल्यामुळे 
त्यांना प्रवेश दणे्यात आलेला नाही. 
सध्या दोन िदवसांआड पाच हजार 
िलटर पाणीपुरवठा टँकरने 
करण्यात येत असल्याची मािहती 
माजी युवासेना िसनेट सदस्य प्रदीप 
सावंत यांनी िदली.  

िवद्यािथर्नींना  
पुरसेे पाणी द्या  
िवद्यापीठाला टँकरमुक्त करा 
अन्यथा वसितगृहाला लवकरात 
लवकर पाण्याच्या पाइपलाइनची 
जोडणी करून घ्या, अशी मागणी 
माजी िसनेट सदस्य व युवासेनेचे 
पदािधकारी प्रदीप सावंत, राजन 
कोळंबकर यांनी केली आह.े

िशक्षक भरतीचा भार कमी करण्यासाठी 
प्रपंच संचमान्यतेसाठी शाळांना आधार 
अपडेट करण्याच्या सूचना िदल्यावर 
तांित्रक समस्यांनी हरैाण 
मुख्याध्यापकांनी आधारकाडर् नसेल तर 
प्रवेशच दऊे नका, अस ेउद्वगेान े
म्हटल्यावर िशक्षण िवभागाने त्याचा 
शासन िनणर्यच जाहीर केला. आधार 
नसेल तर िवद्याथ्यार्ंना शाळा प्रवाहातून 
दरू करून, टप्प्याप्रमाणे िशक्षकांची 
भरती कमी करावी लागेल आिण 
शासनाचा भार आपोआपच हलका 
होईल. - महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, राज्य 
मुख्याध्यापक महामंडळ

पालकांना  
नाहक त्रास नको  
मराठवाड्यात २०१० मध्ये बनावट 
पटसंख्या दाखवून कोट्यवधी 
रुपयांचे अनुदान अनेक शाळांनी 
लाटल्याची प्रकरणे उघडकीस आली 
होती. बनावट पटसंख्या दाखवून 
अनेक शाळा कोट्यवधी रुपयांचे 
सरकारी अनुदान लाटत असल्याच े
प्रकार उजेडात आल्यानंतर आता 
यापुढे शाळा प्रवेशासाठी िवद्याथीर् 
आिण पालकांनाही आधारसक्ती 
करण्याचा िनणर्य राज्य सरकारन े
घेतला. मात्र, यात िशक्षणािधकारी, 
िशक्षण िनरीक्षक, 
गटिशक्षणािधकारी, कें द्र प्रमुख 
यांच्या पडताळणीमध्य ेदोष 
असल्याने आधार सक्ती करून 
पालकांना त्रास दऊे नये, अशी 
मुख्याध्यापक महामंडळाची  
भूिमका आह.े
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