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Companies: Pursuit of Profit

incorporated in India, like a PE
fund, collecting money from savvy
Indian and offshore investors. Cate-
gory II AIFs are usually PE funds
while Category III funds are allowed
leverage and employ complex tra-
ding strategies.

The MRA ruling boils down to a posi-
tion where capital gains would be tax-
ed in Mauritius, just as income distri-
butions like dividends. It has taken
experts by surprise.

Bijal Ajinkya, partner at law firm
Khaitan & Co, said it can put off  fore-
ign investors who typically invest in a
Mauritius entity which further in-
vests into an Indian AIF that is for-
med as a trust in India.

“The characterisation of  income re-
ceived from a trust as dividend inco-
me, subject to a levy of  tax in Mauriti-
us, irrespective of  its underlying cha-
racter has shocked fund managers
who have set up such structures,” she
said. “The fact that such a position
would lead to unavailability of  a capi-
tal gains tax exemption in Mauritius
and treat such income as dividends is
something which fund managers
may not have accounted for in their
fund returns. Further, funds which
have already wound up and have dis-

tributed proceeds to investors would
find it difficult to collect such taxes.
Another question crops up: Would
this encourage foreign investors to di-
rectly invest into a GIFT AIF so as to
avoid the costs?”

An investment entity in Mauritius
has to pay 10% tax in India on long-
term gains (for stocks held over two
years) when an AIF (where the inves-
tor has put money) books capital ga-
ins. For short-term gains, the tax in
India could be 40% or 30% depending
on whether the entity in Mauritius is
a company or a partnership. Now,
over and above this tax paid on capital
gains to the Indian government, fore-
ign investors would have to fork out at

least an extra 3% tax in Mauritius.
Since the Mauritius tax law con-

cerns distribution from a trust, this
will apply particularly if  a PE fund in
India is set up as a trust. Most funds
are set up as trusts as investors in a
fund prefer not to disclose their iden-
tities, which they have to if  the PE is
formed as a limited liability partners-
hip (LLP).

The MRA ruling, posted on its web-
site, does not disclose the identity of
the foreign investor whose query see-
king a clarification to revenue autho-
rity has opened a Pandora’s box. In-
terestingly, though such a stand alwa-
ys existed in the Mauritian tax laws,
fund managers somehow interpreted

Sugata Ghosh & Sachin Dave

Mumbai: Foreign investors betting
on India by putting money into priva-
te equity (PE) funds here are taken
aback by a recent observation by the
Mauritius Revenue Authority
(MRA), raising a hitherto ignored an-
gle on tax — and in the process ques-
tioning investment structures that
have been in vogue for years.

According to a private ruling by
MRA, investment vehicles in Mauri-
tius, used by global investors to enter
India, will have to pay tax in Mauriti-
us on ‘capital gains’ they receive from
a PE or debt fund in India when the
latter exits an investment. Till now, a
Mauritius entity paid tax to the Mau-
ritius government only on ‘income
flows’, like dividends and interest dis-
tributed by funds in India — but not
on capital gains booked in India.

However, MRA, in a matter related
to a global investor, has ruled that “all
income distribution” made by AIF
(alternative investment funds) Cate-
gory II and III “will be treated as divi-
dend income and therefore not retain
their initial characteristics”.

AIFs are privately pooled vehicles

Mauritius Authority Raises New Tax Angle
Issue at Hand
Global investors enter 
India through Mauritius

The Mauritius
vehicle invests in 
Indian PE funds

Tax is paid in
Mauritius on dividends 
from the PE fund

There’s no tax in 
Mauritius on capital 
gains by the PE

Mauritius 
Tax 
Authority 
now says 
capital 
gains can 
be taxed

Mauritius vehicles investing in Indian AIFs have to pay tax in the tax haven on capital gains, says a ruling
that capital gains in India would not
be taxed in Mauritius — a position
that was never questioned by authori-
ties in Mauritius. Till now.

“This ruling is set to impact
the investment to India as to-
day the established rule is that
AIF category 2 is a pass thro-
ugh while dividend is tax free
under category 3. The ruling
would put a question mark on
how the credit mechanism will
work in case of  foreign invest-
ments through Mauritius,” sa-

id Girish Vanvari, founder of  tax advi-
sory firm Transaction Square.

The Mauritius vehicle in question
has a global business licence and a
collective investment scheme licence
with the country’s Financial Services
Commission. Its investment mana-
ger is a Singapore company regulated
by the Monetary Authority of  Singa-
pore. The question it posted before
MRA was: Will capital gains accrued
by the AIF trust and distributed be
considered as capital gains for inco-
me tax purpose?

Tax professionals and service pro-
viders in the tax haven are unsure
about what could be the outcome of
MRA’s response.

Sangita.Mehta@timesgroup.com

Mumbai: Barclays Bank, Aditya Birla Finan-
ce and a fund owned by National Investment
and Infrastructure Fund (NIIF) have provided
a `̀1,000-crore debt facility to Delhi Internatio-
nal Airport (DIAL), people aware of  the trans-
action told ET. The trio invested in five-year
bonds of  the GMR Group-promoted company
wherein 9.52% coupon would be paid for the
first three years and 9.98% for the remaining
two years, they said.

Barclays Bank invested `̀500 crore, Aditya
Birla Finance invested `̀150 crore, and Aseem
Infrastructure Finance, an NIIF fund, invested
`̀350 crore, they said. Barclays confirmed the
development. GMR, Aditya Birla Finance and
Aseem Infrastructure did not respond to the re-
quest for comments as of  press time Tuesday.

Icra Ratings had assigned an A+ rating to the
`̀1,000-crore bonds on May 27. According to the
information memorandum, DIAL must pay a
25-basis-point higher coupon if  the credit ra-
ting is downgraded below ‘A’. However, there is
no step up if  the rating is lowered by one notch
from ‘A+’ to ‘A’. DIAL had raised ̀̀ 3,257 crore in
rupee bonds at 10.96% by the end of  March 2021
due to a significant decline in the internal ac-
cruals caused by the Covid-related disrup-
tions. Proceeds from the latest debt facility wo-
uld be used to finance the increase in interest
payments during construction, resulting
from revised capex (capital expenditure) time-
lines and one-time drawdown estimated at
`̀950-1,000 crore of  the bond raised in March
2021, Icra said. GMR Infrastructure in a state-
ment on Monday had said the proceeds of  the
bonds would be used to part-finance the Phase
3A expansion programme of  the airport.

GMR Infrastructure’s latest annual report
for FY21 stated that Phase 3A expansion inclu-
des expansion of  Terminal 1 and Terminal 3,
construction of  a fourth runway along with
enhancement of  airfields, and construction of
taxiways, which will expand the capacity of
Indira Gandhi International (IGI) Airport to
100 million passengers annually.

Trio invest in co’s 5-year
bonds; 9.52% coupon will be
paid for first 3 years and
9.98% for remaining 2 years

DIAL Raises ̀̀ 1,000-cr Debt
from Barclays Bank, Aditya
Birla Finance, Aseem Infra

and give telcos a first-mover advan-
tage in the captive 5G networks ga-
me, they said.

Telcos, on their part, are also mif-
fed with DoT’s decision not to char-
ge enterprises any licence/entry
fees for direct spectrum allotments
to set up captive 5G networks to
connect their facilities across the
country, and instead levy a nominal
processing fee of  ̀̀ 50,000.

This would allow large tech compa-
nies to connect their factories via
private 5G networks, paying modest
leased line charges to operators, tel-
cos said. Such a scenario would rob
telcos of  potential 5G enterprise re-
venues and create uncertainties aro-
und the viability of  their 5G offe-
rings, they said.

There is “no real skin left in the 5G
enterprise game for telcos” as the le-
ased line charges that big tech com-
panies would pay is estimated at a
negligible 1% of  the latter’s revenu-
es, said the executive quoted above.

Kalyan Parbat & Sai Ishwar

Kolkata | Bengaluru: The latest go-
vernment regulations that would al-
low large tech companies to set up pa-
rallel pan-India captive 5G networks,
bypassing telecom carriers, would
dampen demand for critical C-band
(3.3-3.6 GHz) airwaves in the upco-
ming 5G auction, telcos have said.

The new rules for captive private
network rollouts announced on Mon-
day would degrade the business case
for carriers to invest strongly in air-
waves and next-generation mobile
broadband network deployments, te-
lecom industry executives told ET.

“The new rules would definitely hit
the 5G business case of  telcos and re-
duce their appetite for expensive C-
band 5G spectrum in next month’s
auction to around 40-50 units,” a top
executive of  one of  the three private
carriers told ET.

Tech companies are not entirely
happy about the situation either.

The Department of  Telecommuni-
cations’ decision to undertake de-
mand studies and then seek recom-
mendations from the sector regula-
tor could severely delay direct spec-
trum assignments to enterprises

TELCOS MIFFED AS DOT NOT TO CHARGE ENTERPRISES LICENCE FEES FOR AIRWAVE ALLOTMENTS

As of  press time, ET’s queries to
Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafo-
ne Idea and Cellular Operators Asso-
ciation of  India (COAI) went unans-
wered.

Industry executives said the latest
rules on captive rollouts could inten-
sify the tussle between telcos and
tech players on controlling 5G spec-
trum to be used for building captive
non-public networks (CNPNs). Tel-
cos fear access to 5G spectrum wit-
hout auctions would allow tech com-
panies to offer similar 5G enterprise
services at a much lower cost and un-
dermine their 5G business case.

Tech players, though, said enter-
prises might ultimately lose out to
telcos in leveraging the emerging
market for captive private 5G net-
works due to likely delays in direct
spectrum allotments.

TV Ramachandran, president of
Broadband India Forum (BIF), said
DoT’s decision to undertake demand
studies and then seek Trai’s recom-
mendations “is a smart way of
completely delaying this option (re-
ad: direct spectrum assignments)”.
He added that “enterprises and In-
dustry 4.0 have clearly lost out as the-
re is no time-frame either for the
DoT study or the regulator’s recom-
mendations on this matter”.

BIF counts tech companies such as
Tata Consultancy Services, Cisco,
Amazon, Google, Microsoft, Facebo-
ok owner Meta, Qualcomm and Intel
among its key members.

Some tech players, though, are mo-
re optimistic, saying they can alwa-
ys lease spectrum from telcos to set
up captive private networks if  direct
assignments take time. 

New rules for captive
private network rollouts
will degrade business
case for carriers, say
telecom industry execs

‘Direct Spectrum Allocation to Tech
Firms may Hit Demand in 5G Sale’

Badshah, Punit Balan Acquire
Ultimate Kho Kho Mumbai Team

Gaurav.Laghate
@timesgroup.com

Mumbai: Indian singer-rapper
Badshah and film producer-busi-
nessman Punit Balan have jointly
acquired the Mumbai franchise of
the upcoming Ultimate Kho Kho
(UKK) league for an undisclosed
amount. The acquisition was do-
ne through a special purpose vehi-
cle (SPV) in which Badshah and
Balan are equal partners.

“I was fortunate enough to find
the right partners, not just in terms
of  business, but also in terms of
just amazing people, to go to work,”
Badshah told ET. “Punit Balan and
the team have been great in the
sports business. And I think the op-
portunity was perfect.”

With this deal, UKK has sold all
six franchises ahead of  its inaugu-
ral edition, scheduled to take off
later this year. Other franchise
owners include the Adani Group,
GMR, Odisha government, Capri
Global and KLO Sports.

Badshah said UKK has big po-
tential. “There has been a lot of
growth in sports other than the

mainstream
ones. A few ye-
ars ago, a sport
like Kabaddi
was not counted
amongst the ma-
instream ones,
but now it has

become a part of  the mainstream
sports cluster,” he said. “I think
that’s what is going to be with
kho-kho. So, I think the timing is
right.”

This is the first sporting league in
which Badshah has invested. “My
mother used to play Kho-Kho du-
ring her college days and this gro-
und-rooted game is very close to my
heart. This nostalgic and personal
connection triggered me to be part
of  Ultimate Kho Kho,” he said.

Balan is not new to owning teams
in sporting leagues. Besides hea-
ding the `̀3,500-crore Balan Group,
he also owns teams in various spor-
ting leagues like badminton, ten-
nis, table tennis and handball. He
also backs sports employment star-
tups and sportspersons.

Faizan.Haidar
@timesgroup.com

New Delhi: New Delhi emerged as the
leading Asian hub for private aviation in
2021 with New Delhi to Dubai being the
most popular pair in Asia, according to an
analysis by consulting firm Knight Frank. 

The total number of routes paired from
New Delhi airport during 2021 was 2,267
and New Delhi to Jaipur has been cited as
the fastest-growing pair both originating
from the leading Asian hub.

“Business aviation activity saw a sharp
recovery in 2021 with a spectacular re-
bound in business jet demand in the second
half of the year as Covid-19 restrictions
were lightened in the US and Europe. De-
mand was especially evident for leisure
travel, with surges during weekends and
public holidays as well as around popular
sports and lifestyle events,” said Shishir
Baijal, chairman and managing director at
Knight Frank India. 

Globally, private aviation witnessed an
exponential increase of 47% with
33,20,471 business jet flights operating in
2021 compared to 2020 (number of flights
operated – 22,58,407). The increase, when
compared to 2019 (31,02,437 jet flights
operated) was 7% in 2021.

‘Delhi’s Top Asian
Hub for Private
Aviation in 2021’

re ONGC employees while the
fourth worked for an ONGC
contractor.

The cause of  the crash could
not be ascertained immediately.
ONGC has instituted an inquiry
into the incident and is reaching

out to the affec-
ted families and
extending all
possible sup-
port, as per the
statement.

Despite incle-
ment weather conditions, the
rescue operations were carried
out very swiftly, the company sa-
id. ONGC, the Indian Navy and
the Coast Guard coordinated
their efforts and deployed mul-
tiple boats and an aircraft for
the search and rescue mission.

Four Dead as Chopper 
with ONGC Employees 
Crashes into the Sea

Our Bureau

New Delhi:Four lives were lost
after a helicopter carrying
ONGC employees crashed into
the Arabian sea off  the Mum-
bai coast. A helicopter carrying
nine persons on board, inclu-
ding two pilots, made an emer-
gency landing around 11.45 am
on Tuesday on the Arabian Sea,
one nautical mile away from
the ONGC offshore rig Sagar
Kiran in Mumbai High field,
the company said in a state-
ment. “Four persons rescued
by Navy chopper were brought
to the base unconscious and ta-
ken to the hospital. Unfortuna-
tely, they could not survive,” it
said. Three among the dead we-
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कगनाची ४ जुलैला यायालयात हजेरी
म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई

बॉलीवूडमधील ये ठ गीतकार 
जावेद अ तर यांची किथत मानहानी 
क या या खट या या सुनावणीसाठी 
अिभने ी कगना रणोट ४ जुलैला 
अंधेरी यायदंडािधकारी यायालयात 
हजर राहणार आहे. ित या विकलांनी 
याबाबत यायालयात लेखी हमी 
िदली.
कगना ही खट या या सुनावणीला 

सात याने अनुप थत राहत 
अस याब ल अ तर यांनी ती  
आ ेप घेत ित यािवरोधात वॉरंट 
जारी कर याची िवनंती अजा ारे कली 
आहे. सोमवारी झाले या सुनावणीतही 
कगना अनुप थत रािह याने ित या 
विकलांनी या अनुप थतीबाबत मुभा 
दे याची िवनंती कली. ते हा, पुढील 
सुनावणीला (४ जुलै) आरोपी हजर 
राहील, अशी हमी दे याचे िनदश 

विकलांना िदले. या माणे विकलांनी 
हमी िद यानंतर यायालयाने 
सोमवार या अनुप थतीबाबत मुभा 
िदली.
कगनाने रप लक वािहनीला 

िदले या मुलाखतीत आपली नाहक 
बदनामी करणारी िवधाने कली, असे 
हणत अ तर यांनी ित यािवरोधात 
मानहानीचा खटला भरला आहे.

मोटारमन दरवाजे उघड यास िवसरतो ते हा...
म. टा. ितिनधी, मुंबई

मुंबई लोकलमधील वासी आप या 
बॅगा, जेवणाचे डबे गाडीतच िवसरतात. 
अनेकदा ते मोबाइलही िवसर याची 
न द आहे. िवसरभो या मुंबईकरांम ये 
आता च क वातानुकिलत लोकल या 
मोटारमनचीसु ा भर पडली आहे. 
गाडी छ पती िशवाजी महाराज टिमनस 
थानकावर लाग यानंतर हे महाशय 
दरवाजे उघडायचेच िवस न गेले.
शिनवार-रिववार सु ीचा आनंद 

घेत यानंतर सोमवारी ठर या माणे 
नोकरदार वग कामावर िनघाला. 
सामा य लोकलमधील चंड गद तून 
घामाघूम होत कायालय गाठ यापे ा 
वातानुकिलत लोकलने वास 
कर यास वाशांची ाथिमकता आहे. 
सोमवारी सकाळी ९.०३ला ठा याहून 

वातानुकिलत लोकल छ पती िशवाजी 
महाराज टिमनस या िदशेने रवाना 
झाली. लोकलने मिशद थानक 
सोडताच अनेक वासी दरवाजाजवळ 
जाऊन उभे रािहले. लोकलचे दरवाजे 
उघडताच पटापट कायालय गाठायचे, 
असा यांचा िन य म.
लोकल सीएसएमटी थानकात 

दाखल झाली. यानंतर मोटारमन 
सवयी माणे उत न मोटारमन-गाड 
लॉबी या िदशेने पावले टाक लागला. 
मा  लोकल फलाटावर लागूनही 
फलाटावरील वासी बाहेरच उभे 

अस याचे या या ल ात आले. 
याच णी तो तातडीने वळला. 
लगेच मोटारमन किबन गाठले आिण 
लोकलचे दरवाजे उघडले. लोकल 
फलाटावर लागूनही दरवाजे उघडले 
नस याने अ व थ झालेले वासी मग 
तातडीने बाहेर पडले व फलाटावरील 
वासी गाडीत िशरले, असे वासी 
चं कांत िशंदे यांनी सांिगतले.
सामा य लोकलची सवय अस याने 

वातानकुिलत लोकलमधील मोटारमन 
दरवाज ेउघड यास िवसर याची चचा 
दसु या िदवशीही या लोकलमधील 
िनयिमत वाशामं य े रगंली होती. 
दर यान, याबाबत िवचारणा कली 
असता, 'याबाबत कोण याही वाशानंी 
लखेी त ार िदललेी नाही िकवा असा 
कार घडललेा नाही', असे म य रे वे या 
जनसपंक िवभागाकडन सांग यात आले.

गायन, भजन आिण संकीतन
डॉ. रामचं  देखणे

संतांची वा  मयीन अिभ य ती दोन कारांतून कट होते. पिहली 
हणजे बंधरचना, तर दुसरी गाथारचना. बंधरचनेम ये 

ाने वरी, भागवत, दासबोध यांसारखे त विचंतना मक ंथ येतात, 
तर गाथारचनेम ये अभंग, ओवी, भा ड, गौळण, आया, साकी, िदंडी, 
कटाव यांसार या रचना येतात आिण या कीतनात संगीता या अंगाने 
सादर क या जातात. कीतनरंगच गायना या अंगाने भ तरंग होतो. 
भारतीय सािह यशा ात ‘नवरस’ मानले असून, संतांनी ‘गायनी’ हा 
दहावा भ तरस आप या संगीतमय का यरचनेतून ज माला घातला. 
‘ध य ते गायनी कळा,’ हे समथाचे वचन िस च आहे. कीतनाचा 
आिण गायनाचा अनुबंध अन यसाधारण आहे. िन पण हे कीतनाचे 
शरीर आहे, िचंतन हा याचा आ मा आहे, तर संगीत हे याचे स दय 
आहे. हे गायनाचे आिण संगीताचे साम य संतांनी ओळखले आिण 
भ ती रसा या भावािव कारासाठी कीतनात संगीताला खूप मोठ थान 
िदले. संत े ठ तुकाराम महाराज हणतात...

गायनाचे रंगी। 
भ ती अ भुत हे अंगी।
हे तो देणे तुमचे देवा। 
यावी अखंिडत सेवा।।

श दमाधुय, वरमाधुय िकवा नादमाधुय यां या एक ीकरणातून 
साकारलेले ुतीमाधुय हणजे संगीत होय. हणून संगीत ही ुती 
आहे आिण या ुतीला लोक ुती कर याचे काम संतांनी कीतना ारा 
कले. भजन ही भ तशा ाने संगीतिव वाला िदलेली अनमोल 
देणगी आहे. भजन हे भगवंताला जोडते. मानवतेला सांधते आिण 
आ मानंदाची अनुभूती घडवते. भ ती सं दायाने भजनाला साधनही 
मानले आहे आिण सा यही मानले. साधन आिण सा याचे अ ैती 
एक पच उभे कले. देव िमळिव यासाठी भजन करायचे आिण देव 
पुढ उभा रािहला तरी भजन करायचे. भज हे भगवंताचे नामसंकीतन 
होय. ते संगीताशी जोडले गेले आहे. संतांनी भजनासाठी जरी 
संगीतातील राग य पणे सांिगतले नसले तरी भजना या आिण 
कीतना या अंगाने अभंग रचनेतील रामकली, जोिगया, आसावरी, 
भैरवी, कानडा, िपलू, यमन, धन ी या रागांची वाभािवकपणे 
अिभ य ती होते. अनुराग हणजे ेम. संगीतातील राग आिण 
भ तीतील अनुराग यांचे एक ीकरण हणजे भजन होय. देवालाही 
गायन खूप आवडते.

म  भ त य  गाय त। 
त  ित ठािम नारद।।

असे भगवंत वत:च सांगतात, तर वत: या आनंदासाठी आिण 
चराचरात चैत याचा आनंद फलिव यासाठी ‘अगाय  देवा:’ हणजे 
देवांनीसु ा गायन क याचे हटले आहे. कतयुगात नारदांनी हे गायन 
आिण संगीत यासांना िदले. तीन वीणे या तारांमधून ानंद िमळल 
हणून ही संगीताची ानगंगा अखंड वाहत रािहली आिण ेतायुगात हे 
संगीत रावणाला आिण लव-कशाला िदले. ापारयुगात ीक णा या 
मुरलीने गोप-गोिपकां या भावसंकीतनातून ते सृत झाले, तर किलयुगात 
भ त प भजनाने ते बहरले आिण आनंदाने गात-नाचत पांडरंगाचे 
संकीतन उभे रािहले. 

( मश:)

मग जािमना या अट ना अथ काय?
म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई

‘ यायालयाने तु हाला (आरोपी 
राणा दा प य) जामीन देताना काही 
अटी घात या असतील तर यांचे पालन 
करणे तुमचे कत य आहे. अट चे पालन 
कले जाणार नसेल तर या अट ना अथ 
काय उरतो. हनुमान चालीसा हणणे 
हा गु हा असेल तर मी १४ वष तु ंगात 
राह यास तयार आहे, अशी व त ये या 
करणाशी संबंिधत नाहीत, असे तु ही 
कसे काय हणता?’, अशा श दांत 
िवशेष यायालयाने अप  खासदार 
नवनीत राणा व यांचे पती अप  
आमदार रवी राणा यांची खरडप ी 
काढली.
मु यमं ी उ व ठाकरे यां या 

‘मातो ी’ या खासगी िनवास थानाबाहेर 
हनुमान चालीसा हण याची घोषणा 
क यानंतर कायदा-सु यव थेची 
प र थती िनमाण झा या या 
कारणाखाली पोिलसांनी राणा 
दा प यािवरोधात गु हा न दवून २३ 

एि लला अटक कली होती. यानंतर 
आमदार-खासदारांिव या करणांची 
सुनावणी घेणा या िवशेष यायालयाचे 
यायाधीश राहुल रोकड यांनी यांना ४ 
मे रोजी अनेक अटी घालून जामीन मंजूर 
कला होता. या अट म ये या करणाशी 
संबंिधत काहीही सारमा यमांकड 
बोलायचे नाही, अशीही एक अट 
होती. या अटीचा दा प याने भंग कला 
अस याने जामीन आपोआप र  झाला 
अस याने यां यािवरोधात अजामीनपा  
अटक वॉरंट जारी क न यांना ता यात 
घे याचा आदेश ावा, अशी िवनंती 
पोिलसांनी िवशेष सरकारी वकील दीप 
घरत यां यामाफत अजा ारे कली आहे.

‘आ ही पोिलसांनी दाखल कले या 
गु ाशी संबंिधत कोणतेही व त य कले 

नस याने अटीचा भंग कला नाही’, असा 
दावा राणा दा प याने ित ाप ा ारे 
कला. तसेच ‘हनुमान चालीसा 
हणणे हा आरोप चा मूलभूत ह क 
आहे. यांना अिभ य ती वातं ाचाही 
ह क आहे. तसेच पु हा मु यमं ां या 
िनवास थानाबाहेर जाऊन तसे क , 
असे व त य आरोप नी कलेले नाही. 
यामुळ अटीचा भंग ठरत नाही’, असा 
यु तवाद यांनी सोमवार या सुनावणीत 

अॅड. रझवान मचट यां यामाफत 
कला. तर, ‘हनुमान चालीसा हणणे 
हा गु हा असेल तर मी १४ वष 
तु ंगात राह यास तयार आहे. मला 
गजाआड टाक याब ल देशभरातील 
रामभ त व हनुमानभ त तु हाला 
धडा िशकवतील. राम व हनुमान 
यांना िवरोध करणा या य त चे काय 
होते हे तु हाला नाग रक दाखवतील, 
अशी व त ये आरोप नी यांना 
काहीही बोल यास मनाई असताना 
कली. यामुळ यांना यायालया या 
आदेशाचीही पवा नाही, असाच अथ 
होतो’, असा यु तवाद घरत यांनी कला. 
ते हा, ‘अशी व त ये ही या करणाशी 
संबंिधत नाहीत, असे आरोपी कसे हणू 
शकतात? अट चे पालन होणार नसेल 
तर या अट ना काय अथ उरतो?’ 
असे न यायाधीशांनी उप थत कले. 
अखेरीस अशा करणांबाबतचे सव च 
यायालयाचे िनवाड सादर कर यास 
घरत यांना सांगून यायालयाने पुढील 
सुनावणी २० जुलैला ठवली.
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मुंबई : क याण तालु यातील गावदेवी 
गावातील रा य सरकार या मालकीची 
भ य जमीन काही खासगी य त नी 
तला ांशी संगनमत करत आपली 
अस याचे दाखवून या जिमनीवर 
क याण-ड िबवली महापािलककडन 
टीडीआर िमळवत को वधी पयांची 
माया जमव याचे प ट झाले आहे. 
खु  रा य सरकार या मु य सिचव व 
ठाणे िज हािधका यांनीही हा घोटाळा 
झा याचे मुंबई उ च यायालयात मा य 
कले आहे. यामुळ पािलकचे संबंिधत 
अिधकारी व लाभाथ  खासगी य त वर 
कायदेशीर कारवाई करा, असा आदेश 
यायालयाने नुकताच िदला आहे.
पािलकतील थािनक नेते काश 

भोईर यांनी अॅड. संजीव सावंत 
व अॅड. हेरंब कदम यां यामाफत 
जनिहत यािचका दाखल करत हा 
गंभीर न यायालयासमोर आणला. 
मु य यायमूत  दीपांकर द ा व या. 

मकरंद किणक यां या खंडपीठाने 
या काराची गंभीर दखल घेत उ र 
मािगत यानंतर रा य सरकारतफ 
क याण उपिवभागीय अिधकारी 
अिभजीत पाटील यां यासह अ य 

अिधका यांनी ित ाप  दाखल 
करत घोटाळा झा याची कबुली 
िदली. याचबरोबर ‘तहसीलदार 
कायालयातून गु हा घडला असून, 
गु नाथ सखाराम हा े व गोरखनाथ 

सखाराम हा े या लाभा यानी 
टीडीआर िवकन पैसे कमावले, असे 
थमदशनी िदसत आहे. मा , सखोल 
तपासासाठी कालावधी हवा आहे’, 
असे हणणे ड िबवलीतील िव णूनगर 

पोिलस ठा यातील पोिलस िनरी क 
मोहन खंदारे यांनी ित ाप ा ारे 
मांडले.
या करणी पूव  दाखल झाले या 

एफआयआर करणात पोिलसांनी 
ए-समरी अहवाल दाखल क याने 
तपास बंद झाला. परंतु, महापािलका 
आयु त व अ य शासनांकडन 
जिमनीबाबत पूव थती आण याचे 
य न सु  आहेत, अशी मािहतीही 
यायालयाला दे यात आली. यानंतर 

‘ही यािचका लंिबत असली तरी 
आयु तांनी पािलकतील संबंिधत 
अिधकारी, कमचा यांिवरोधात आिण 
लाभाथ िवरोधातील कारवाई थांबवू 
नये. तसेच पोिलसांनीही काय ा माणे 
संबंिधतांिवरोधात कारवाई करावी’, 
असे खंडपीठाने आदेशात प ट कले. 
तसेच गु नाथ हा े, वामन हा े व 
गोरखनाथ हा े या ितवाद ना दोन 
आठव ांत उ र दाखल कर याचाही 
आदेश िदला.

कसा झाला घोटाळा?
‘३.७२ हे टर े फळ असलेली सव मांक ३१ (जुना 
सव मांक ३५०-अ) ही जमीन सात-बारा उता या माणे 
जयराम छाया व अ य चार यां या नावे होती आिण याचे 
कलमुख यारप  ौपदीबाई सखाराम हा े यां याकड होते. 
तर सव मांक ३२ (जुना सव मांक ३६६-अ) ही रा य 
सरकार या मालकीची ८.३८ हे टर गायरान जमीन होती. 
१९९७ ते २००३ या कालावधीत तला ा या मदतीने सव 
मांक ३२ या जागी ३१ आिण ३१ या जागी ३२ िलिह याचे 

फरफार कर यात आले. यानंतर सव-३२चे बनावट सात-बारा 
उतारे दाखल करत ौपदीबा नी जयराम यां याकडन जमीन खरेदी कली. या सरकारी 
जिमनीवर मशानभूमी, दफनभूमी, खेळाचे मैदान, र ते अशी िविवध आर णे होती. ती 
जमीन आप या मालकीची व यावर आर णे अस याचे दाखवत हा नी पािलककडन 
टीडीआर िमळवत तो िवकला’, अशी मािहती उपिवभागीय अिधका यांनी ित ाप ात िदली.

उ च यायालय फरतपासाचा 
आदेश देऊ शकते का?

‘यािचकाक याचे आरोप खरे आहेत. महसूल 
िवभागातील दोन अिधकारी या घोटा यातील 
संशियत आहेत. परंतु, यां यािवरोधात एफआयआर 
न दव यानंतर आव यक कागदप े न िमळा याने 
पोिलसांनी यायदंडािधकारी यायालयात ए-समरी 
अहवाल दाखल कला. यामुळ तपास बंद झाला’, 
अशी मािहती रा याचे महािधव ता आशुतोष कभकोणी 
यांनी यायालयाला िदली. तसेच यायदंडािधका यांना 
फरतपासाचा आदेश दे याचा अिधकार नसला तरी उ च यायालय 
देऊ शकते, असे हणणे यांनी मांडले. मा , याबाबत कायदेशीर 
शंका अस याने याचे िनरसन करणारा यु तवाद २५ जुलैला 
मांडावा, अशी सूचना खंडपीठाने महािधव तांना कली.

िवशेष

हेिलकॉ टर अपघातात 
चौघांचा मृ यू

(पान एकव न) कळिव यात आले. नौदलाने 
सीिकग व अॅड हा ड लाइट हेिलकॉ टर मदतीसाठी 
धाडले. याचवेळी ‘आयएनएस तेग’ ही यु नौकाही 
प रसरात होती. ितलादेखील मदतकायासाठी घटना थळी 
वळिव यात आले. ओएनजीसी या ‘ओएस ही मालिवया’, 
‘ओएस ही ेटिशप अ मी’, ‘ओएस ही एबीएस अनोखी’ 
व ‘ओएस ही सुभ दा’ या नौकादेखील िविवध इंधन 
िविहरव न घटना थळाकड वळिव यात आ या. या 
सवा या य नातून हेिलकॉ टरमधील सव नऊ जणांना 
वाचिव यात आले. मा  यापैकी चौघांचा मृ यू झाला. 
याम ये तीन ओएनजीसी या तर एका क ाटी कमचा याचा 
समावेश होता. या चौघांना नौदला या हेिलकॉ टरने 
ओएनजीसी या जुहू येथील णालयात आणले जात 
असताना वाटतच यांचा मृ यू झाला. .
ओएनजीसी फा मािहतीनुसार, या हेिलकॉ टरम ये दोन 

वैमािनक, एक क ाटी कमचारी व ओएनजीसीचे सहा 
कमचारी होते. वैमािनकांनी हेिलकॉ टर काही काळ पा यावर 
तरंगिव याचा य न कला. यामुळ नऊ जणांना पा यातून 
बाहेर काढणे श य झाले.

अकरावीसाठी 
३,६५,९१५ जागा
मुंबई : मुंबई महानगर े ाम ये 

अकरावी वेशासाठी त बल तीन लाख 
६५ हजार ९१५ जागा उपल ध झा या 
आहेत. याम ये आणखी वाढ हो याची 
श यता आहे. 
अकरावी ऑनलाइन वशे ि यमे ये 

स या कॉलजेाचंी न दणी सु  होती. यदंा 
या ि यते िभवडंी, वसई व पनवेल या 
भागातंील यिुनअर कॉलजेांचाही समावशे 
कर यात आला आह.े या ि यसेाठी 
१०१० कॉलजेानंी न दणी कली आह.े 
यापकैी ९८५ कॉलजेांनी पणू मािहती भरली 
आह.े यानसुार यदंा कला शाखसेाठी ४८ 
हजार १७०, वािण य एक लाख ९६ हजार 
३४०, तर िव ान शाखेसाठी एक लाख १६ 
हजार ४०० जागा असणार आहते. तसचे 
एचएस हीसीसाठी पाच हजार पाच जागा 
उपल ध अस याचे िश ण उपसंचालक 
कायालयान े हटले आह.े

‘चार ते पाच िदवसांत रा यात येऊ’
म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई

‘आ ही वगेळी भिूमका घते यानतंर 
अनेक कायदशेीर बाबी समोर आ या 
आहते. यातील काही सटु या आहते 
तर काही बाकी आहेत. आमचे पढुील 
रणनीतीवर काम सु  असनू ये या चार ते 
पाच िदवसातं आ ही महारा ात परत यऊे 
शकतो’, अस ेसागंत बडंखोर एकनाथ िशदंे 
गटातील आमदार दीपक कसरकर यानंी 
मगंळवारी रा यात परत याचे सकंत िदले.
रा यातील स ासघंषावर अजनूही 

यो य तोडगा िनघाललेा नसनू स ातंर 
होणार की नाही, झाल े तर त े कधी 
होणार यािवषयी उलट सलुट चचा सु  
आहते. या पा वभमूीवर  सारमा यमांशी 
बोलताना कसरकर यानंी ह ेसकंत िदल.े 
यावळेी यानंी िशवसनेा व त ेसजंय 
राऊत यां यावरही टीका कली. ‘राऊत 
यां या भाषमेळु िशवसनेा आिण भाजपम ये 
अिधक दरी िनमाण झाली. पढुील 
रणनीतीवर आ ही काम करीत आहोत. 
रणनीती ही उघड करायची नसत.े स या 
मानिसक ं  सु  असनू िशवसिैनकामं ये 
गरैसमज पसव याचे काम सु  आह.े 

आ ही यानंा समजाव यात न की यश वी 
ठ ’, अस ेकसरकर हणाले. आ ही 
४ त े५ िदवसांत महारा ात परत यऊे, 
असहेी त े हणाले.

‘भाजपसोबत यतुी कर याबाबत 
आमची अजनूही मु यमं ी उ व ठाकरे 
यानंा िवनतंी आह.े रा वादी आिण काँ से 
आपल ेकायम व पी िम  अस ूशकत 
नाहीत. याचंा आम या िवचारधारेशी 
सबंध नाही. समान िवचारां या लोकाशंी 
मै ी जा त काळ िटकते. भाजप आिण 
आम यात िन चतच काही िवषयांवर 
मतभदे असतील, परतं ु ह े सधुारता 
यतेील. मी उ व ठाकर ेयांना शवेटचे 
आवाहन करतो, आमच ेमातो ीवर मे 
आह.े यामळु यानंी रा वादी आिण 
काँ से या आघाडीतून बाहरे पडाव.े 
आपण िनवडणुकीला सामोरे गलेो ते हा 
यतुी हणनू लोकाकंड मते मािगतली. 
आ ही बाळासाहेबाचं ेिशवसिैनक आहोत 
आिण राहणार’, अस ेत े हणाले.

दीपक कसरकर 
यांची मािहती

डकरे, रे ांची उपमा देऊन समेट कसा?
म. टा. िवशेष ितिनधी

‘एकीकड बाळासाहेबां या िशवसैिनकांना 
डकरे आिण रेड यांची उपमा ायची आिण 
दुसरीकड रा यातील िहंदूिवरोधी सरकार 
वाचिव यासाठी याच आमदारांना समेटाची 
हाक ायची, याचा अथ काय’, असा रोखठोक 
सवाल िशवसेनेचे बंडखोर एकनाथ िशंदे यांनी 
मंगळवारी िशवसेना प मुख उ व ठाकरे 
यांना कला आहे.
ठाकरे यांनी मंगळवारी पु हा एकदा बंडखोर 

आमदारांना मुंबई आिण महारा ात परत याचे 
आवाहन कले. जे असेल ते समोरासमोर बसून 
बोला, असे आवाहनही यांनी कले आहे. 
नेम या याच आवाहनाचा धागा पकडत 
िशंदे यांनी ीट कले आहे. ‘एका बाजूला 
पु ाने व व याने वंदनीय बाळासाहेबां या 
िशवसैिनकांना डकरे, ना याची घाण, रेडा, 

क े, जाहील व मृतदेह हणायचे, यांचा 
बाप काढायचा तर दुस या बाजूला मा  
िहंदूिवरोधी महारा  िवकास आघाडीचे सरकार 
वाचव यासाठी याच आमदारांना समेटाची हाक 
ायची, याचा अथ काय’, असा सवाल िशंदे 

यांनी कला आहे.  
त पूव  गुवाहाटीम ये गे या सात 

िदवसांपासून मु कामी असले या िशंदे 
यांनी सव च यायालया या सुनावणीनंतर 
पिह यांदाच मंगळवारी हॉटल या गेटवर 
येऊन सारमा यमांशी संवाद साधला. आमचे 
कोणतेही आमदार कणा या संपकात नाहीत, 
जे कणी संपकात असतील, यांची नावे सांगा, 

असे थेट आ हानच िशंदे यांनी यावेळी िदले. 
िशंदे यांनी िशवसेने या आमदारांना सोबत 
घेत बंड पुकारले असून यां या या बंडाचा 
सातवा िदवस आहे. मंगळवारी दुपारी िशंदे 
हे फोनवर बोलत हॉटल या गेटवर आले 
होते. यावेळी सारमा यमांसोबत बोलत 
असताना िशंदे यांनी िशवसेनेला आ हान िदले. 
गुवाहाटीम ये सव आमदार हे वत: या इ छने 
आले आहे. कणावरही जबरद ती कलेली 
नाही. आम याकड ५० आमदार आहेत. आमचे 
कोणतेही आमदार कणा या संपकात नाहीत, 
असे ते हणाले.

एकनाथ िशदं ेयाचंा 
उ व ठाकर ेयानंा सवाल
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