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अकोला, शेवगाव दंगलीतील दोषींवर 
कठोर कारवाई कर याचे िनदश

मुंबई 

अकोला आिण शेवगाव येथे 
झाले या दंगलींना जबाबदार 
असणा यांवर कठोर कारवाई 
कर याचे िनदश मु यमं ी एकनाथ 
िशंदे यांनी िदले आहेत. सामािजक 
सलोखा राखला जाईल, कणा याही 
भावना दुखावणार नाही याची 
काळजी घेऊन सामािजक सलोखा 
ठव यासाठी जनतेने सहकायर् 
कर याचे आवाहनही मु यमं ांनी 
कले आहे.

अकोला आिण शेवगाव येथे 
झाले या दंगलींनंतर या दो ही 
िठकाणी प र थती आता िनयं णात 
असून चोख पोलीस बंदोब त 
ठव यात आला आहे. उपमु यमं ी 
देव  फडणवीस यां या सूचनेव न 
येथे ामिवकासमं ी िगरीश महाजन 

यांनी अकोला येथे तर शेवगाव येथे 
महसूलमं ी राधाक ण िवखे-पाटील 
यांनी भेट देऊन पाहणी कली आहे.

जातीय दंगली रोख यासाठी 
दोषींवर कडक कारवाई कर याचे 
िनदश मु यमं ी ी. िशंदे यांनी 
पोलीस महासंचालकांना िदले आहेत. 
िज हा आिण पोलीस शासनाने 
जातीय दंगली घडणार नाहीत याची 
खबरदारी यावी, अशा सूचनाही 
मु यमं ांनी िद या आहेत.

कायदा हातात घेऊन जातीय 
ेष पसरवून सामािजक सलोखा 
धोक्यात आणणा यांवर कडक 
कारवाई कर यात येईल. कणीही 
कायदा हातात घेऊ नका, सोशल 
मीिडयावर कोणतीही पो ट टाकताना 
काळजीपूवर्क आिण जबाबदारीने 
टाका, आपण कले या पो टमुळ 
सामािजक तणाव  (पान २ वर)

परीक्षांचा िनकाल जाहीर कर यास िवलंब 
झा यास कलगु ंना जबाबदार धरणार

रा यपाल रमेश बैस 
यांचा इशारा

मुंबई 

 राज्यपाल रमेश बैस यांनी 
रा ीय शैक्षिणक धोरणा या 
अंमलबजावणी या तयारीचा 
आढावा घेतला. यावेळी परीक्षांचा 
िनकाल जाहीर कर यास िव ापीठ 
िवलंब करत अस या या थतीवर 
राज्यपालांनी कलगु ंना चांगलेच 
ठणकावले आहे.कोण याही परीक्षेचा 

िनकाल लाव यास िवलंब झा यास 
थेट कलगु ंना जबाबदार धरले 
जाईल, अशी तंबी राज्यपाल रमेश 

बैस यांनी राज्यातील कलगु ंना िदली 
आहे.

िव ापीठां या िविवध परीक्षांचे 
िनकाल ३० िदवसांत आिण उिशरात 
उिशरा ४५ िदवसां या आत लाव याचे 
बंधन असताना देखील बहुसं य 
िव ापीठ िनकाल लाव यास अक्ष य 
िवलंब करत आहेत, असे िनरीक्षण 
राज्यपालांनी न दवले. िव ापीठां या 
िनकालासोबत िव ा याचे भिवत य 
िनगडीत अस याने सवर् िव ापीठांनी 
हा िवषय अितशय गांभीयार्ने घेणं 
आव यक अस याचं राज्यपालांनी 

हटले.
राज्यपाल आिण िव ापीठांचे 

कलपती रमेश बैस यां या 
अ यक्षतेखाली राज्यातील काही 
पारंप रक, कषी, आरोग्य िव ान 
आिण तं ान िव ापीठां या 
कलगु ंची बैठक सोमवारी 
राजभवनावर पार पडली, यावेळी 
ते बोलत होते. आगामी २०२३-
२४ शैक्षिणक स ापासून रा ीय 
शैक्षिणक धोरणा या अंमलबजावणी 
संदभार्त िव ापीठां या तयारीचा 
आढावा   (पान २ वर)

रा यात दंगली घडवणा यांना सोडणार 
नाही; गृहमं ी देव  फडणवीसांचा इशारा

मुंबई 

राज्यातील आकोला आिण 
छ पती संभाजीनगर यािठकाणी दोन 
गटांत दगडफक झा याची घटना 
घडली. या घटनेनंतर पोिलसांनी 
दो ही िठकाणची प र थती िनयं णात 
आणली. या दगडफकी करणी 
अनेकांना ता यात घे यात आले. 
या पा वर्भूमीवर आता राज्याचे 
उपमु यमं ी आिण गृहमं ी देव  
फडणवीस यांनी िति या िदला 
आहे. तसेच, 'महारा ात कोणालाही 
दंगली घड देणार नाही, जे दंगली 
घडव याचे य न करत आहेत यांना 
अ लही घडवणार हे मा  नक्की', 
असा इशाराही िदला. 

"रा ा या दो ही िठकाणी 
पूणर्पणे शांतता आहे. पोलीस हे अलट 
मोडवर होते. यामुळ कठही अशी 
अि य घटना घडली नाही. काही 
लोक दगडफक करत अस याचे 
लक्षात येताच सगळीकडचे पोलीस 

यािठकाणी पोहोचले. यानंतर आता 
सवर् थती िनयं णात आहे", असे 
दव  फडणवीस हणाले. िशवाय, 
"महारा ात कोणालाही दंगली घड 
देणार नाही, जे दंगली घडव याचे 
य न करत   (पान २ वर)

वेळ पडलीच तर तुमच्या देशातही घुसून मार याची ताकद
छ पती संभाजीनगर 

संरक्षणमं ी राजनाथ िसंह 
यांनी छ पती संभाजीनगरम ये 
वीर िशरोमणी महाराणा तापिसंह 
महामेळा यात दो ही शेजारील 
रा ांना आरपारचा इशारा िदला 
असून वेळ पडलीच तर तुम या 
देशातही घुसून मार याची ताकद 
भारतीय सैिनकांम ये आहे, 
रे वे टशनजवळील अयो यानगरी 
मैदानावर वीर िशरोमणी महाराणा 
तापिसंह महामेळा यास मागर्दशर्न 
कर यासाठी संरक्षणमं ी राजनाथ 
िसंह शहरात आले होते. यांनी 
जमले या हजारो जनसमुदायाला 
‘‘ए मेरे कटब क लोगो’’ या श दाने 
साद िदली.

ते हणाले, आजदेखील ह दी 
घाटी असेल की गलवान घाटी. 
श ूं या कारवायापुढ भारताची 
मान ना कधी झुकली ना यापुढ 
कधी झुकणार नाही. शेजारील चीन 
रा ाने चीनने गलवान घाटीत जे 
कले, ते संतापजनक होते. आ ही 
कणाला छडणार नाही, पण जो कोणी 
आ हाला छडल, याला सोडणार 
नाही, हा आपला संक प आहे. ही 
ेरणा आ हाला महाराणा तापिसंह 
यां यापासून िमळाली आहे.दुसरा 
शेजारचा रा  दहशतवा ां या 
मा यमातून भारताला कमजोर 
कर याचा य न करत आहे. मा , 

तो यात कधीही यश वी होणार नाही. 
आ ही श ूला इकडही मा  शकतो 
आिण गरज पडली तर यां या देशात 
घुसूनदेखील मा  शकतो, असा 

संदेश आप या सैिनकांना िदला. हीच 
आहे भारताची ताकत, असे राजनाथ 
हणाले.
संरक्षणमं ी झा यानंतर जे िच  

होते ते नवल करणारे होते. भारतीय 
सेनेसाठी रायफल, टक, बॉ ब, 
िमसाइल हे दुस या देशातून आयात 
कले जात होते. पंत धानांनी िनणर्य 
घेतला की, यापुढ टक, बॉ ब, 
िमसाइल जे काही असेल, ती सारी 
श े आता आप याच देशात तयार 
कले जातील. सन २०१४ पूव  
जगातील देशांना आपण ९०० कोटी 
पयांची श े िनयार्त करत होतो. 

(पान २ वर)

िज हा ाथिमक सहकारी िशक्षक पतपेढी िनवडणुकीत भा यल मी 
पॅनलचा १३ जागांवर िवजय; प रवतन सहकार पॅनलचा धु वा

िसंधुदुगर्नगरी ( ितिनधी)

         िसंधुदुगर् िज हा ाथिमक 
िशक्षक सहकारी पतसं थे या 
पंचवािषर्क िनवडणकीत स ाधारी 
भाग्यल मी पॅनल ने प रवतर्न 
पॅनेलचा धु वा उडवत पतसं थेवर 
सलग पाच यांदा आपली िनिवर्वाद 
स ा आणली आहे.  भाग्यल मी 
सहकार पॅनल ला १३ जागांवर 
िवजय िमळाला तर प रवतर्न पॅनेलना 
कवळ एका जागेवर समाधान मानावे 
लागले. दोडामागर् येथील एका 
जागेवर बंडखोर उमेदवार िनवडन 
आला आहे. गतवष या तुलनेत 
परीवतर्न पॅनल ने कणकवली व 
दोडामागर् येथील आप या २ जागा 
गमाव या आहेत.

      भाग्यल मी पॅनलला 
िमळालेले असे ाथिमक िशक्षक 

सभासदांनी आम यावर पु हा 
एकदा िव वास दाखिवला व 
एकतफ पॅनलला िवजय िमळवून 
िदला, हा आम या िशक्षक मतदार 
कायर्क याचा िवजय आहे, अशी 
िति या िशक्षक नेते वा पॅनलचे 

मुख राजन कोरगावकर यांनी यक्त 
कली.

          ाथिमक िशक्षक 
पतसं थे या पंचवािषर्क िनवडणुकी 
साठी रिववारी ९४ टक्क मतदान 
झाले होते. या मतदानाचा िनकाल  

जाहीर होणार होता. सोमवारी सकाळी 
िसंधुुगर्नगरी येथील िशक्षक पतपेढी 
येथे ९ वाज यापासून मतमोजणी या 
ि येला सु वात झाली. दुपारी २ 
वाजेपयत संपूणर् मतमोजणी ि या 
संपली.    (पान २ वर)

वानखेडनी आयनला सोड यासाठी 
शाह खकड मािगतले २५ कोटी

मुंबई 

वाद त अिधकारी समीर 
वानखेड यां यावर सीबीआयने 
गंभीर आरोप कले आहेत.आयर्न 
खानची मुक्तता कर यासाठी 
वानखेडनी शाह ख खानकड २५ 
कोटी पये मािगतले होते, शेवटी 
१८ कोटींना डील पक्की झाली 
होती, असं सीबीआयनं आप या 
एफआयआरम ये हटले आहे. 
वानखेड या वतीनं िकरण गोसावीने 
५० लाखांचे आगाऊ पेमटही घेतलं 
होतं, असाही आरोप सीबीआयने 
कला आहे. एवढच नाही तर महागडी 
गाडी आिण हाय-फाय ँ या 
कप ांब ल वानखेडनी नीट 
मािहती िदली नाही, तसेच, परदेश 

दौ याब लही काही बाबी लपवून 
ठव या असा सीबीआयला संशय 
आहे.

एफआयआरनुसार, समीर 
वानखेड यां या सांग याव न 
गोसावीनं आयर्न खान करणात 
२५ कोटींची मागणी कली होती. या 
रकमे या बद यात  (पान २ वर)

१७ मे रोजी 
लाँच होणार 
िकग िस टम

चोरलेला, हरवलेला 
फोन शोधणे, लॉक 
करणे देशभर श य

 नवी िद ली 

क  सरकार याच आठव ात 
िकग िस टम सु  करणार आहे. 
या ारे देशभरात लोक आपले 
हरवलेले, चोरीस गेलेले मोबाइल 
फोन लॉक क  शकतील िकवा 
ते शोधू शकतील. स ल इ क्वपमट 
आयडिटटी रिज टर णाली िद ली, 
महारा , कनार्टक, ईशा येत पथदश  
क प   (पान २ वर)

दंगलीच्या पा वभूमीवर उ व ठाकरे 
यांची नाक  ट ट करा -आ.िनतेश राणे

कणकवली ( ितिनधी) 

महारा ात िहंदू - मु लम दंगल 
भडकव याम ये नेमक कोणाचे 
लॅिनंग चाललेले आहे याचा शोध 
या. पुढचे वषर् हे संपूणर् िनवडणुकीचे 
वषर् आहे. यामुळ राज्यात अशांतता 
िनमार्ण करायची िहंदू मु लम दंगल 
भडकवाय या असा य न तर 
चाललेला नाही ना? याची चौकशी 
करा. १३ ऑग ट २००४ म ये 
मातो ीवर जी बैठक झालेली होती. ही 
बैठक उ वजींनी वतः बोलवलेली 
होती. बैठकीत दिक्षण मुंबई आिण 
चन  रोड मधील मुसलमान 
फरीवा यांवर ह ले करा, यानंतर 
दंगल भडकव याची जबाबदारी 
आपली, असे उ व ठाकरे यांनी 
आदेश िदलेले होते. या बैठकीचे 
आिण आता होणा या दंगलींचे संबंध 
आहेत काय? याची सखोल चौकशी 
हावी. संगी माजी मु यमं ी उ व 
ठाकरे यांची नाक  ट ट करा, अशी 
मागणी आ.िनतेश राणे यांनी कली.  

मातो ीवर झाले या या बैठकीला 
त कालीन माजी सरिचटणीस व 
िव मान खासदार यांना पुरावा 
हणून ऑन रेकॉड मी आणू शकतो, 
असा इशाराही आ. िनतेश राणे यांनी 
िदला आहे.

कणकवली येथे ओम गणेश 
िनवास थानी आ.िनतेश राणे हे 
प कारांशी बोलत होते. यावेळी 
यांनी उ व ठाकरे आिण संजय 
राऊत यां यावर सडकन टीका 
कली. माजी मु यमं ी उ व 
ठाकरची अव था मु य खुच व न 
सो यावर आली. खा. संजय राऊत 
यां यासार या लोकां या नादी 

लाग याने तुमची अव था काय 
झाली बघा. सो याव न तु ही 
टलवर याल अशी आ हाला भीती 
वाटत आहे. उ व ठाकरजवळ नेता 
उरला नाही कामगार यावा लागतो. 
ही उरले या उ व सेनेची अव था 
आहे, अशी टीका आमदार िनतेश 
राणे यांनी कली.

शरद पवार यां या िस वर ओक 
या िनवास थानी झाले या बैठकीवर 
आिण उ व ठाकरना िमळाले या 
वागणुकीवर िनतेश राणे यांनी भा य 
कले. तसंच खासदार संजय राऊत 
महािवकास आघाडीतील शकनीमामा 
अस याचंही   (पान २ वर)

िनयम आिण तरतुदींच्या आधारावरच िनणय होईल
मुंबई 

िनयम आिण तरतुदीं या 
आधारावर िनणर्य होईल, अशी 
िति या िवधानसभा अ यक्ष 
राहुल नावकर यांनी मुंबईत दाखल 
झा यावर सारमा यमांशी बोलताना 
िदली आहे. १६ आमदारां या 
अपा तेचा मु ा आता राहुल नावकर 
घेणार आहेत. यामुळ यां या 
वाटकड ठाकरे गटासह संपूणर् राज्याचे 
लक्ष लागले होते. राज्यभरात चंड 
उ सुकता असले या महारा ातील 
स ासंघषार्वरील िनकाल देताना 
सव च यायालयाने अ यंत परखड 

श दांम ये राज्यपालां या भूिमकवर 
ताशेरे आढले आहेत. तसेच अपा  
ठरवले या १६ आमदारांबाबत सु ीम 
कोटार्ने मोठा िनणर्य िदला आहे. 
सु ीम कोटार्ने हे करण िवधानसभा 

अ यक्षांकड सोपवले आहे. आता 
िवधानसभा अ यक्ष राहलु नावकर हे 
या आमदारांचा िनणर्य घेतील.

राहुल नावकर हणाले, 
माग या सग यां या येत आहेत. 
मा  काय ा या आधारेच िनणर्य 
घे यात येईल. िवलंब करायचा नाही. 
जो िनणर्य होईल तो काय ा या 
चौकटीतच होईल. िवधानसभा 
उपा यक्षांचे अिधकार यांना मािहत 
आहे. अ यक्षांची िनयुक्ती नसताना 
उपा यक्षांकड यांचे अिधकार 
असतात. मा  अ यक्ष असताना 
यां याकड कोणतेही अिधकार 
नसतात.    (पान २ वर)

 २२ करेट साेने दर : ५९,२००/-            चांदी दर : ७८,०००/- 

बेलवलकर वेलस
 ३८ वषाची परंपरा...

ो ा. िदपक रा. बेलवलकर
क प कॉनर, कांबळी ग ली, बाजारपेठ कणकवली 

मो. ९४२२४३४५०१, फोन : (०२३६७) २३२८९२

अिवरत सेवा, शु  सोने, मनोवेधक िडझाई स, खा ीशीर दर 
िकसना डायमंड वेलरी िमळल
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पान ७ वर

सौ. संजना संदेश सावंतसौ. संजना संदेश सावंत
माजी अध्य ा, िज. प. िसंधुदुगर्माजी अध्य ा, िज. प. िसंधुदुगर्

ी. संदेश (गो ा) सावंती. संदेश (गो ा) सावंत
माजी अध्य , िज. प. िसंधुदुगर्माजी अध्य , िज. प. िसंधुदुगर्

कोणाच्याही दबावाला िवधानसभा अध्य  
बळी पडणार नाही; फडणवीसांचा ठाकरे 
गटाच्या आमदारांना टोला

‘मला िव वास आहे की, कोणी िकतीही दबाव आण याचा य न 
कला तरी िवधानसभा अ यक्ष कोण याही दबावाला बळी पडणार नाही’, 
अशा श दांत राज्याचे उपमु यमं ी देव  फडवणीस यांनी ठाकरे गटा या 
आमदारांवर िनशाणा साधला आहे.

हे जे काही सु  आहे, ते कोण या लोकशाहीत बस यासारखे आहे? 
आ ही िवधानसभा अ यक्षांना घरेाव क , यांना चालू देणार नाही, 
आ ही यांना िफ  देणार नाही. अशा दबावातून कधीच िवधानसभा 
अ यक्ष िनणर्य घेत नसतात. तु ही खरे असाल तर तुमचा मु ा मांडा", 
असे देव  फडणवीस हणाले. "खरं तर तु हाला मािहती आहे की, 
यािठकाणी तुमची बाजू कमकवत आहे. यामुळ अशा करे भाषा वापरणे 
सु  आहे. परंतु, िवधानसभा अ यक्ष वकील आहेत. कायदा समजणारे 
आहेत. वषानुवष सराव कलेले आहेत. ते कोणतेही बेकायदेशीर काम 
करणार नाही. प टपणे सव च यायालयाने रझनेबल टाईम हटले 
आहे. यामुळ या रझनेबल टाईमचा अथर्ही अ यक्षांना समजतो. यामुळ 
ते योग्य कारे िनणर्य घेतील", असेही देव  फडणवीस हणाले.

सामािजक सलोखा राखण्याचे मु यमं ांनी कले आवाहन 

 िहंदू - मुि लम दंगल भडकवण्याचे कोणाचे लॅिनंग चालले आहे याचा शोध या
 २००४ मध्ये मातो ीवर जी बैठक झालेली याचे संदभ तपासा, मी पुरावे देतो 
 राऊत यांच्यामुळ ठाकरची अव था मु य खुच व न सो यावर बसण्याची
 उ वज नी बाळासाहेबांचा बाब घालिवला

१८ कोट ना डील प की : सीबीआयचे एफआयआरमध्ये आरोप
कोणाला िकती झाले मतदान...

तालुका कायर् े  उमेदवामध्ये -
वैभववाडी : िदनकर शंकर कळकर १०२, संतोष िवठोबा मोरे 

१०५(िवजयी, भाग्यल मी), वगुलार्: एकनाथ बाबुराव जानकर 
७०, सागर राजाराम कानजी ७६, सीताराम राया लांबर ११८(िवजयी 
भाग्यल मी), मालवण: मंगेश िवनायक कांबळी २०२(िवजयी, 
भाग्यल मी), संतोष क णा पाताड १७०, देवगड-  सिचन नामदेव बेड 
१७०(िवजयी, भाग्यल मी), धमर्राज पांडरंग धूरत १६१, दोडामागर्: - 
राज  राधाक ण कालबेकर ६५, महेश धाक काळ ४५, दयानंद सखाराम 
नाईक ७४(िवजयी, बंडखोर), सावंतवाडी - सुभाष देवू सावंत 
२४८(िवजयी, परीवतर्न), गोिवंद गणपत शेरलेकर २२५, कडाळ : 
राजाराम बाबुराव किवटकर १८६, िवजय भगवान सावंत २९३(िवजयी 
भाग्यल मी), कणकवली: रवीं  िव ल जाधव २३२, ीक ण नारायण 
कांबळी २५७(िवजयी, भाग्यल मी)

िज हा कायर् े  उमेदवारांमध्ये -
भटक्या िवमुक्त जाती जमाती व िवशेष मागास वगर् संजय आ पांना 

पवार १४५३( िवजयी,भाग्यल मी),अिनल बापू वरक १३४५, अनुसूिचत 
जाती जमाती वगर्- मनोजकमार गुणाजी आटक १३०१, (पान २ वर)

िसंधुदुगर् िज हा ाथिमक सहकारी िश क पतपेढीवर िनिवर्वाद स ा आणत भा यल मी पॅनल ने ज लोष साजरा कला.
(छाया:दीलीप खडपकर).

शेजारील रा ांना संर ण मं ांचा इशारा िवधानसभा अध्य  नावकरांची मुंबईत दाखल झा यानंतर िति या - आमदार अपा ता करण

कणकवलीचे माजी नगराध्यकणकवलीचे माजी नगराध्य


