
CMYK

‘मलकापूर अब�न’वर 
‘आरबीआय’चे िनब�ध

म. टा. वृ�सेवा, बुलडाणा

मलकापूर अब�न को-ऑपरेिट�ह 
बँक��या �यवहारावर �रझ�ह� बँक ऑफ 
इंिडयाने िनब"ध लादले आहेत. 'यामुळ) 
*ाहकांना या बँक�तून दहा हजारांहून 
अिधकची र0कम काढ2यास मनाई 
कर2यात आली आहे.

�रझ�ह� बँक�कड5न मलकापूर अब�न 
को-ऑपरेिट�ह बँक��या �यवहारांवर 
पुढील सहा मिह6यांपय"त िनब"ध आणत 
अस7याचे प�रप8क जारी कर2यात आले 
आहे. आरबीआय�या मंजुरीिशवाय बँक 
कोणतेही कज� पुनग�ठन, गुंतवणूक 
करणार नाही. क=णाकड5नही उसनवारी 
घेणे, न�या ठ)वी @वीकार2यावरही 
मया�दा घाल2यात आ7या आहेत. 

बँक�ला क=ठलीही मालमAा िवकता 
येणार नाही. बँक�ने आपली आिथ�क 
C@थती सुधार2यासाठी Dय'न करावेत, 
असेही @पEट कर2यात आले आहे. 
याआधीदेखील बँक�ला क�वायसीसंदभा�त 
दोन लाखांचा दंड ठोठाव2यात आला 
होता.

मलकापूर अब�न को-ऑपरेिट�ह ही 
एक हजार कोटी Iपयांची ठ)वी असणारी 
बँक आहे. भाजपचे माजी आमदार 
चैनसुख संचेती बँक��या अKयLपदी 
आहेत. पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, वधा�, 
अकोला, जळगाव, भुसावळ, मेहकर, 
िचखली, भोकरदन, िस7लोड, मूित�जापूर 
अशा अनेक िठकाणी बँक�चे �यवहार 
आहेत. २८ शाखा असले7या या बँक��या 
हजार कोटPवर ठ)वी आहेत.

वाघां�या कॉ�रडॉरचा 
पु"हा होणार अ&यास

आरती गंधे, यवतमाळ 

झरी तालु0यातील मुक=टबनमKये 
उभार2यात येणाQया िसमRट Dक7पामुळ) 
वाघा�या कॉ�रडॉरला धोका अस7याचा 
अहवाल वनिवभागा�या स'यशोधन 
सिमतीने सादर क�ला. गावकQयांनी 
रोजगार उपलTध होणार 
अस7याने हा Dक7प 
�हावाच अशी भूिमका 
घेतली. 'यामुळ) Dधान 
मुUय वनसंरLक 
(व6यजीव) आिण 
स'यशोधन सिमती 
िमळ5न पु6हा अXयास करणार 
अस7याची मािहती सू8ांनी िदली.

यवतमाळ िज7Yा�या झरी-जामणी 
भागातील खिनजाचे साठ) आहेत. िसमRट 
Dक7पासाठी हा Dदेश योZय अस7याने  
�रलाय6स क[पनीने २०१०�या सुमारास 
२४०० कोटी Iपयां�या िसमRट 
Dक7पासाठी सव� Dकार�या शासकीय 
परवानZया घेत7या. पुढ) हा Dक7प िबला� 
*ुपने 'यां�याकड5न घेतला. २०१२मKये 

या िसमRट Dक7पाचे काम सु_ झाले. 
क[पनीने या Dक7पासाठी शेतकQयांकड5न 
३०० हे0टर शेतजमीन िवकत घेतली. 
Dक7पासाठी आवaयक अस7याने 
४६० हे0टर वनजिमनीची मागणी 
क�ली. सव� आवaयक अटPची पूत�ता 

क�7यावर वनिवभागाने वनजमीन 
दे2यास मा6यता िदली. पण, 

िटपेaवर अभयार2याला 
लागून असले7या या 
प�रसरात वाघांचे अC@त'व 
जाणवू लागले. 'यानंतर 

पांढरकवडा वनिवभागा�या 
त'कालीन उपवनसंरLक 

क�. अभरना यांनी यवतमाळ 
वनिवभागाचे मुUय वनसंरLक 
यां�याकड) अहवाल पाठवून Dक7पामुळ) 
वाघ व इतर व6यDा2यांना धोका 
अस7याचे @पEट क�ले. तर या िसमRट 
Dक7पामुळ) मागासले7या आिदवासी 
भागाचा िवकास होणार आहे. अनेक 
बेरोजगार युवकांना रोजगार िमळणार 
अस7याने हा Dक7प �हावा, अशी 
भूिमका गावकQयांनी मांडली आहे. 
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देशात दोन वषा�त अवतरणार ‘िस�स जी’?
वृ�सं)था, नवी िद7ली

‘फोर जी’ तं8cानानंतर देश 
‘फाइ�ह जी’ तं8cानाची आतुरतेने वाट 
पाहात असताना कde सरकारला मा8, 
‘िस0स जी’ तं8cान खुणावत आहे. 

दूरसंचार मं8ी अCaवनी वैEणव 
यांनी या िवषयी नुकतेच सूतोवाच 
क�ले. 'यांनी िदले7या मािहतीनुसार 
सKया देशातच ‘िस0स जी’ तं8cान 
िवकिसत कर2यात येत असून, 
२०२३�या अखेरीस िक[वा २०२४�या 
सुIवातीला हे तं8cान सादर कर2याचे 
उिgEट िनधा��रत कर2यात आले आहे. 
या तं8cानावर काय�रत संशोधक 
आिण इंिजनीअस�ना आवaयक 
'या परवानZया दे2यात आ7याचेही 

मंि8महोदयांनी @पEट क�ले. ‘िस0स 
जी तं8cान िवकिसत करणे काळाची 
गरज असून, 'या दृEटीने आवaयक 
पावले टाक2यात येत आहेत. देशातच 
उ'पािदत झालेली दूरसंचार उ'पादने 
आिण दूरसंचार नेटवकiमKये सेवा 
देईल, असे सॉjटवेअर िवकिसत 
कर2यात येत आहे,’ असेही वैEणव 
यांनी नमूद क�ले.
‘नोिकया’सह ‘एअरट-ल’�या 
चाच/या

‘भारती एअरट)ल’ने ‘नोिकया’�या 
भागीदारीत ७०० मेगाहl� झ @पे0mम 
बँडवर चाच2या घे2यास सुIवात 
क�7याचे गुIवारी @पEट क�ले. 
कोलकाता शहरा�या पूवnकड) या 
चाच2या घे2यात येत अस7याचेही 
क[पनीने नमूद क�ले आहे.

एक दृ12ट3ेप
 � ‘िस0स जी’ नेटवकiचा कमाल वेग १००० जीबीपीएस राह2याची 
श0यता आहे. जम�नीमKयेही ‘िस0स जी’ नेटवकi�या चाच2यांना 
सुIवात झाली आहे. ‘िस0स जी’ नेटवकi�या मदतीने सहा जीबीची 
िच8पट क�वळ ५१ सेक[दांमKये Dित सेक[द एक हजार मेगाबाइट या 
वेगाने डाउनलोड करता येणार आहे. 
 � सKया देशात ‘िस0स जी’ सेवेची तयारी आरंभ2यात आली असून, 
‘िस0स जी’ नेटवकiमधील इंटरनेटचा वेग ‘फाइ�ह जी’�या तुलनेत 
प6नासपट अिधक अस2याची श0यता आहे. 
 � सू8ांनी िदले7या मािहतीनुसार दूरसंचार मं8ालयाने ‘सी-डॉट’ या सरकारी 
क[पनीला ‘िस0स जी’ सादर कर2याची जबाबदारी सोपवली आहे. 
 � जगभर ‘सॅमसंग’ ‘हुआवे’ आिण ‘एलजी’ आदी क[प6यांनी ‘िस0स जी’ 
िवकिसत कर2यासाठी क[बर कसली आहे. 
 � ‘फाइ�ह जी’ नेटवकiमKये कमाल वेग २० जीबीपीएस राह2याची 
श0यता असून, आतापय"त देशात कर2यात आले7या चाच2यांमKये ३.५ 
जीबीपीएस इतका कमाल वेग Dाqत झाला आहे.

‘पुढील वष6 होणार )पे78मचे िललाव’
पुढील वषr (२०२२) दुसQया ितमाहीत ‘फाइ�ह जी’ @पे0mमचे िललाव कर2यात 
येणार अस7याची श0यताही दूरसंचार मंsांनी �य0त क�ली. या िललावांसाठी 
‘दूरसंचार िनयामक Dािधकरणा’ला (mाय) सूचना दे2यात आ7या असून, 'याची 
Dिtया सु_ कर2यात आली आहे. ही Dिtया पुढीलवषr फ�uुवारी-माच�मKये 
संप2याची श0यता आहे. ‘फाइ�ह जी’ची चाचणी घे2यासाठी ‘भारती एअरट)ल’, 
‘�रलाय6स िजओ’ आिण ‘�होडाफोन आयिडया’ला @पे0mमचे िवतरण कर2यात 
आले आहे. या कालावधीत ‘िजओ’ आिण ‘एअरट)ल’ने जवळपास एक जीबीपीएसचा 
वेग Dाqत कर2यात यश िमळवले आहे. 'याचवेळी ‘�होडाफोन आयिडया’ने  
‘फाइ�ह जी’�या चाचणीत साड)तीन जीबीपीएसचा वेग Dाqत क�ला आहे.

गाइड

महागाई�या मु�ावर 
अथ��यव�था एकवट$या

भारतावर प�रणाम काय?
Iपयाचे अवमू7यन झा7यास आप'कालीन साwातील तेला�या 
वापराला काहीही अथ� उरणार नाही. क�चे तेल डॉलरमKये @व@त 
होऊनही IपयामKये ते महागच पड2याची श0यता आहे. आगामी 
काळात काही राyयांतील िनवडणुका पाहता कde सरकारला इंधनाचे 
दर घटिव2याची कसरत करावीच लागणार आहे.

सात;याने वधारणा<या क��या तेलाला पया�य =हणून 
मह>वा�या अथ�@यव)थांनी आप;कालीन तेलाचा साठा खुला 
कर/याचा पिवCा घेतला आहे. िविवध मुDांवर एकमेकांना 
िवरोध करणारे हे देश ‘ओपेक’वर दबाव टाक/यासाठी 
माC, एकC आGयाचे िचC आहे.

अमे�रक�सह भारत, िuटन, जपान, 
दिLण को�रया आिण चीन या 

देशांनी आप'कालीन साwातून 
(@mzट)िजक ऑइल �रझ�ह�) क�चे 
तेल काढ2यास सुIवात क�ली आहे. 

अम�ेरक�न ेसाwातून पाच कोटी 
बरॅल तेल काढ2याचे आदेश िदले 
आहते. 'याच वेळी भारताने ५० लाख 
बरॅल, िuटनने १५ लाख बॅरल, जपान 
आिण दिLण को�रयाने एकि8तरी'या 
४० लाख ते ५० लाख बरॅल तले 
ख7ुया बाजारात आण2याचा िनण�य 
घतेला आहे. आतंरराEmीय बाजारात 
ग7ेया मिह6यात क��या तेलाचा दर 
Dित बॅरल ८६ डॉलरहून अिधक होता. 

बहतुांश दशेानंी आप7याकडील 
राखीव तेल वापर2यास सुIवात 
क�7यान ेDित बरॅल तलेाचा दर ७८ 
डॉलर�या आसपास आला आहे. 

इंधनदरवाढ रोख/यासाठीच
क��या तेलाचे उ'पादन करणाQया देशांची Dमुख संघटना ‘ओपेक’ने 
पुरवwात वाढ कर2यास नकार िद7याने तेला�या िकमती वाढत 
आहेत. 'यामुळ) इंधना�या दरात अनावaयक वाढ होत अस7याने 
महागाईत ‘तेल’ ओतले जात आहे. महागाईवर िनयं8ण िमळिव2यासाठी 
चीन, अमे�रका आिण भारत या Dमुख अथ��यव@थांनी आप'कालीन 
साwातील तेल वापर2याचा िनण�य घेतला आहे. 

यापूव6ही वापर
जून २०११मKये िनमा�ण झाले7या 
राजकीय संकटानंतर लीिबयातील 
तेल उ'पादन घट7याने 'याची 
भरपाई कर2यासाठी २७ देशांनी 
आप7याकडील जवळपास सहा कोटी 
बॅरल आप'कालीन क��या तेलाचा 
वापर क_न वेळ मा_न नेली. 

साठा असणारे देश
भारतासह जगातील २९ देशाकंड) 
क��या तेलाचा आप'कालीन साठा 
आह.े अचानक यु|ाची प�रC@थती 
िनमा�ण झा7यास ९० िदवस पुरले, 
इत0या तेलाचा साठा कर2यात येतो. 
स}C@थतीत अमे�रक�कड) ६२ कोटी 
बरॅलचा क��या तेलाचा साठा आहे.

‘मायभूमीचा स"मान 
िवशेष मह>वाचा’

मुंबई : ‘राEmीय, आंतरराEmीय 
पातळीवर िकतीही पुर@कार िमळाले 
तरी कम�भूमी दुबईत मायभूमी 
महाराEmाकड5न झालेला स6मान 
मा~यासाठी िवशेष मोलाचा आिण 
िज�हा�याचा आहे. ही शाबासकीची 
थाप असून, 'यामुळ) मला मातृभूमीची 
सेवा कर2यासाठी अिधक चैत6य 
िमळ)ल,’ असे Dितपादन ‘अल अिदल 
समूहा’चे अKयL मसालािक[ग डॉ. 
धनंजय दातार यांनी दुबईमKये क�ले.

‘दुबई ए0@पो २०२०’ या जागितक 
Dदश�नािनिमA आयोिजत ‘डzझिलंग 
महाराEm’ या काय�tमात डॉ. दातार 
यांना राyयाचे उ}ोगमं8ी सुभाष 
देसाई यां�या ह@ते स6मानप8 देऊन 
गौरव2यात आले. उ}ोग आिण पय�टन 
राyयमं8ी आिदती तटकरे, वै}कीय 
िशLण व सां@क�ितक काय�मं8ी 
अिमत देशमुख, भारताचे दुबईतील 
महावािणyय दूत डॉ. अमन पुरी आदी 
याDसंगी उपC@थत होते. 

‘पीएफ’ ह�तांतरण सुलभ
‘सी-ड�क’तफ	 
णालीची िनिम�ती; कम�चा�यांचा �ास वाचणार

वृ�सं)था, नवी िद7ली

न�या नोकरीत _जू झा7यानंतर 
पिह7या नोकरीत जमा झालेला कम�चारी 
भिवEयिनवा�ह िनधी दुसQया क[पनी�या 
खा'यात ह@तांत�रत करणे आवaयक 
असते. ही Dिtया कम�चाQयांसाठी 
तापदायक आिण वेळकाढ5 असते. मा8, 
आता नोकरीबदलासह भिवEयिनवा�ह 
िनधी न�या नोकरी�या िठकाणी 
सुलभपणे वग� होणार आहे. 'यासाठी 
‘सी-डzक’ने Dणाली तयार क�ली आहे. 
या Dणालीला ‘कम�चारी भिवEयिनवा�ह 
िनधी संघटने’ने (ईपीएफओ) मा6यता 
िदली आहे. 

नोकरीबदल क�7यावर न�या 
नोकरी�या िठकाणी उघड2यात येणाQया 
कम�चारी भिवEयिनवा�ह िनधी खा'यामुळ) 
एकाच कम�चाQयाचे दुहेरी खाते उघडले 
जा2याचा धोका असतो. ‘सी-डzक’�या 
न�या Dणालीमुळ) मा8 असे होणार नाही. 

याचा फायदा कम�चाQयाला तसेच 
संबंिधत क[पनीलाही होणार आहे. 
कम�चाQयां�या सोयीसाठी ‘ईपीएफओ’ने 
या Dणालीला मा6यता िदली आहे. या 
Dणालीला कdeीय आयटी-आधा�रत 
Dणाली असे नाव दे2यात आले आहे. 

या Dणालीमुळ) संबंिधत कम�चारी आिण 
तो सोडत असलेली क[पनी िक[वा 
रोजगारदाता यांना नोकरीबदलामुळ) 
होणारा ‘ईपीएफ’ खाते ह@तांतराचा 
8ास वाचणार आहे.

या बदलासंदभा�त कdeीय कामगार 

मं8ालयाने प8क जारी क�ले आहे. या 
प8कात ‘सी-डzक’ क[पनी�या Dणालीला 
मंजुरी िद7याचे �हटले आहे. ही Dणाली 
टqqयाटqqयाने @वीकारली जाणार असून, 
सव� ड)टाबेस या Dणालीकड) वग� क�ला 
जाणार आहे.

...अशी आहे सJ1)थती
सKया�या C@थतीत नोकरी बदल7यावर 
न�या क[पनीत 'या कम�चाQयाचे ‘ईपीएफ’ 
खाते उघडले जाते. या खा'यामKये 'या 
कम�चाQयाला कम�चारी भिवEयिनवा�ह िनधीचे 
पैसे िमळ5 लागले आहेत िक[वा काय याची 
खातरजमा क_न �यावी लागते. पिह7या 
क[पनीतील सेवेमुळ) 'या क[पनी�या ‘ईपीएफ’ खा'यात जमा झालेला भिवEयिनवा�ह 
िनधी न�या क[पनी�या ‘ईपीएफ’ खा'यात वग� होतो आहे की नाही हेदेखील पहावे 
लागते. हे सव� ‘ईपीएफओ’�या सद@य सेवा पोट�ल�या मदतीने करावे लागते. 
कम�चाQयाचा ‘युिन�हस�ल अकाउ�ट नंबर’ (यूएएन) आधारसंलZन असेल तर, 
हे ह@तांतरण ऑनलाइन प|तीने सेवा पोट�ल�या मदतीने होते. 

कKLीय Mणालीची 
वैिश2Oे

 � D'येक कम�चाQयाची एकापेLा 
अिधक खाती (नोकQया 
बदल7यामुळ) तयार होणारी) 
एक8 कर2याची Lमता
 � नोकरीबदलासह ‘ईपीएफ’ 
खा'याचे न�या क[पनीकड) 
होणार ह@तांतरण
 � दुहेरी ‘ईपीएफ’ खाते उघडले 
जा2याचा धोका नाही
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