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 झाराप येथे 
गोदामाला मा यता

 झाराप रे व े टशनच्या एक 
पॉ ट नजीक नऊ कोटी रुपये 
खचर् क न शासनाच्या वतीने 
३००० मिे क टन मतचे े एक 
गोदाम बाधं यास पालकमं ी रव  
च हाण यानंी मा यता िदली आह.े 
नजीकच्या काळात ह े गोदाम पणूर् 
झा यास गोदामाच े न माग  
लागले. कोकण रे वने ेही आप या 
जागते आणखी गोदामाच्या इमारती 
उ या कर यास त वतः मा यता 
िदली आह,े असहेी िसधंदुगर् िज हा 
बकँच ेअध्य  मनीष दळवी यानंी 
या प कार प रषदते सािंगतल.े

बुधवार १७ मे, २०२३

बारसू क पाला सुपारी घेऊन िवरोध   
पुणे( ितिनधी) 

‘आप याला उ ोग कसे 
येतात हे मािहती आहे का? अनेक 
परदेशी उ ोग महारा ात येतात. 
मग बारसूतील क पाला िवरोध 
का? बारसू येथील रफायनरी 
क पाबाबत उ व ठाकरे यांना 
िवचारले पािहजे की ते का िवरोध 
करत आहेत? कोळशापासून वीज 
बनिवणारे ३४ उ पादक हे उ व 
ठाकरे यांना     (पान २ वर)

क  सरकारची ९ वष रोजगारािभमुख 
धोरणाची: पंत धान नर  मोदी

नवी िद ली 

 क सरकारने गे या ९ 
वषामध्ये देशातील तरुण वगार्स 
संधी उपल ध क न देणे आिण 
रोजगार िनिमर्तीचे धोरण ठवले आहे. 
याच माणे नोकरी भत ि येतील 
घराणेशाहीसार या अिन ट थांचेही 
उच्चाटन कले आहे, असे ितपादन 
पंत धान नर  मोदी यांनी मंगळवारी 
कले. दूरदृ य णालीच्या माध्यमातून 
रा ीय रोजगार मेळा याला संबोिधत 

करताना ते बोलत होते. यावेळी 
यांनी िविवध सरकारी िवभाग आिण 
संघटनांमध्ये न याने भरती झाले या 
सुमारे ७१ हजार जणांना िनयुक्ती 
प ांचे वाटप कले.

'सबका साथ, सबका िवकास' 
या उमेदीने सु  झालेला वास 
िवकिसत भारतासाठी कायर्रत आहे. 
आज िसक्कीमचा थापना िदवस 
अस याचेही पंत धानांनी नमूद 
कले. या ९ वषामध्ये रोजगाराच्या 
शक्यता ल ात घेऊन सरकारी 
धोरणे बनव यात आली. आधुिनक 
पायाभूत सुिवधा, ामीण भागाला 
ो साहन असो िकवा जीवनाच्या 
मूलभूत गरजांचा िव तार या े ातील 
उप म असोत   (पान २ वर)

उ व ठाकरे स ा गे यामुळ िड ेशनम ये

मुंबई 

उ व ठाकरे, संजय राऊत 
हे स ा गे यामुळ िड ेशनमध्ये 
आहेत. पोपट िशवसेनेत असताना 
िजवंत होता. भरारी घेत होता. 
पंखावर काही तरी घेऊन 
मातो ीत एं ी करत होता. ते हा 
चांगला होता का? असा सवाल 

क ीय मं ी नारायण राणे यांनी 
कला. ते मुंबईत प कारांशी 
बोलत होते. लोकशाहीमध्ये 
हार-जीत होत असते. मा , 
सोळा-सोळा आिण अठरा-अठरा 
तास काम करणारे नर  मोदी 
आिण उ व ठाकरे यांची तुलना 
कशी होऊ शकते, हणत यांनी 
कनार्टक    (पान २ वर)

आ.िनतेश राणचा ठाकरे सेनेला पु हा दणका

कणकवली 

आ.िनतेश राणनी पु हा उ. 
बा.ठाकरे सेनेला आणखी एक दणका 
िदला असून कणकवली िवधानसभा 
मतदारसंघातील साकडी ा. पं. 

च्या ठाकरे िशवसेनेच्या सद य 
समी ा संतोष परब, साकडी गावचे 
उपशाखा मुख संतोष परब यांनी 
आ.िनतेश राणच्या उप थतीत 
सूरज यादव, वसीम शेख या 
िशवसैिनकांसह भाजपात वेश 

कला. ओम गणेश बंग यावर हा 
प वेश मंगळवारी सकाळी झाला. 
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये झाले या ा. 
पं. िनवडणुकीत ठाकरे िशवसेना प  
पुर कत समी ा परब या ा. पं. 
सद यपदी    (पान २ वर)

यावष  थेट रे वेने २३०० मेि क टन खत झाराप रेक पॉ टला; 
शेतक यांना वेळत खत उपल ध होणार: मनीष दळवी

िसंधुनगरी ( ितिनधी)

 पावसा याच्या त डावर 
शेतक यांना आव यक असलेले खत 
वेळत िमळत नाही हणून यावष  
कोकण रे वे ारे झाराप रेक पॉ ट 
वर खत उतरिव याचा िनणर्य झाला 
आहे. खत कप या व कोकण रे वे 
यांनी मा यता िदली असून, या 
मंजुरीचे सोप कार पूणर् कले आहेत. 
यावेळी सुफला व यु रया अशी 
२३०० मॅि क टनाची मागणी आपण 
कली होती. व या सवर् माग यांबाबत 
िसंधुदुगर्चे पालकमं ी रव  
च हाण यांनी मं ालय मुंबई येथे 
खरीप हंगाम आढावा बैठक घेऊन 

िवशेष ल  िद यामुळ २५ मे पूव  
आव यक असलेले खत िज ातील 
शेतक यांना वेळत उपल ध होईल 
अशी मािहती िसंधुदुगर्  िज हा बँकचे 
अध्य  दळवी यांनी प कार प रषदेत 
िदली.

       नुकतीच मुंबई मं ालयत 
पालकमं ी रव  च हाण यांनी 
बैठक घेतली होती. खरीप हंगाम 

आढावा बैठकीत  मह वाचे िनणर्य 
घे यात आले. दरवष  या िज ात 
खतपुरवठा उिशराने होतो व बोगस 
खतांचा या िज ात एजंटामाफत 
पुरवठा होतो. यामुळ शेतक यांचे 
मोठ नुकसान होते याबाबत आपण 
या बैठकीत पालकमं ांचे ल  वेधले 
होते. या बैठकीला मी उप थत होतो, 
कषी िवभागाचे अिधकारी व कोकण 
रे वेचे व र ठ अिधकारी उप थत 
होते. पालकमं ी रव  च हाण यांनी 
ही बैठक घेतली होती. यांनी िवशेष 
ल  िद यामुळ िज ातील शेतकरी 
िहताच्या दृ टीने हे मह वाचे िनणर्य 
झाले मनीष दळवी यांनी यावेळी 
बोलताना सांिगतले.  (पान २ वर)

दारुची त करी करणी िसंधुदुग पोिलसांची मोिहम :  
१०४ आरोप वर गु हे दाखल

िसंधुदुगर्नगरी  (वृ सं था)

अवैध दारु िव ी व वाहतूकीवर 
कारवाई कर यासाठी िज ातील 
सवर् पोलीस ठाणे भारी अिधकारी व 
थािनक गु हे अ वेषण शाखेने िवशेष 
मोिहमतगर्त ९९ कसेस मध्ये १०४ 
आरोपीिवरु  कारवाई कलेली आहे. 
यामध्ये १ कोटी १५ लाख ४७ हजार 
४३६  िकमतीचा मु ेमाल यात सुमारे 
५ हजार ९९३  िलटर दारु व ११ 

वाहने असा मु ेमाल ज त कर यात 
आलेला आहे. तसेच वारंवार दारु 

िव ी व वाहतूक करणा यांिवरुध्द 
महारा  दारुबंदी अिधिनयम 
कलम ९३ नुसार २० इसमांिवरुध्द 
ितबंधा मक कारवाई कर यात 
आली, अस याची मािहती पोलीस 
अधी क सौरभ अ वाल यांनी िदली.
 िज ात दा  िव ी व वाहतूकीबाबत 
कारवाई कर यात आलेली 
असून भिव यातही िज ामध्ये 
कोण याही कारच्या अवैध धं ांना  
 (पान २ वर)

पे ोल आिण िडझेल 
दरात मोठा िदलासा 

िमळणार
नवी िद ली 

क  सरकारने कच्चे तेल व त 
क न तेल िवपणन कप यांना 
मोठा िदलासा िदला आहे. भारताने 
१६ मे पासून पे ोिलयम डवरील 
िवंडफॉल टक्स ४,१०० रुपये ित 
टन व न शू यावर आणला आहे.
क  सरकारने अिधसूचना जारी 
क न ही मािहती िदली आहे. मे 
मिह याच्या सुरुवातीला सरकारने 
देशांतगर्त उ पािदत कच्च्या 
तेलावरील िवंडफॉल टक्स ६,४०० 
रुपये      (पान २ वर)

एसएसपीएम लाईफटाईम हॉि पटल येथे पोटा या 
ककरोगावर दुिबणी ारे मोफत श ि या

पडवे ( ितिनधी) 

िज हावासीयांचे आरो य 
जप यासाठी एसएसपीएम 
लाईफटाईम हॉ पटलने पुढाकार 
घेतला आहे. सोमवारी १५ मे रोजी 
िचंतामण पांडरंग गावकर (िशरवंड 
तालुका मालवण)  यांची पोटाच्या 
ककरोगावर दुिबर्णी ारे श ि या 
अगदी यश वी र या पार पडली. ही 
श ि या पूणर्पणे मोफत कर यात 
आली असून गरीबांना आता एस एस 
पी एम लाईफटाईम हॉ पटल मधील 
कसर सटर येथे संजीवनीच िमळत 
आहे. 

िचंतामण  गावकर यांनी मुंबईत 
ब याच िठकाणी ककरोगाच्या 

उपचारासाठी िवचारणा कली असता 
उपचाराच्या खचार्ची रक्कम पाहता हा  
उपचार करावा की नाही या िवचारात 
कटबीय असताना एसएसपीएम 
लाईफटाईम हॉ पटल मधील कसर 
सटरची मािहती यांना समजली. 
आिण मो ा आशेने िचंतामण पांडरंग 
गावकर यांच्या कटबीयांनी यांना 
सदर हॉ पटल मध्ये उपचारासाठी 
दाखल कले असता येथील डॉ. अनुप 

ता हणकर (ककरोग त ), डॉ. 
शैल  िशरवडकर (भूलत ), देव  
घाडीगावकर (ओ. टी. ट क्निशयन), 
किवता ओरोसकर, किवता 
वाटगावकर, िनतीन कसालकर, 
समी ा सावंत, निमता सावंत, योती 
तारापूर (निसग टाफ), रोहन 
हरमळकर (वॉडबॉय), सुदे ना 
गावकर (वॉडआया) या संपूणर् टीमने 
िचंतामण गावकर यांच्यावर सोमवार 
िदनांक १५ मे २०२३ रोजी पोटाच्या 
ककरोगाची दुिबर्णी ारे श ि या 
अगदी यश वी पार पाडली. यश वी 
श ि या आिण एव ा मो ा 
श ि येसाठी एकही रुपया खचर् न 
आ यामुळ गावकर कटबीय अगदी 
भारावून गेले.

‘वंदे भारत’ची को.रे. मागार्वर ‘ ायल रन’ यश वी

सावंतवाडी ( ितिनधी)

कोकणवासीयांची ‘वंदे भारत’ 
एक् ेसची ती ा अखेर संपणार 
असून कोकणातील वास अिधक 
सुखकारक आिण वेगवान होणार 

आहे. कारण कोकण रे वे मागार्वर 
वंदे भारत एक्स ेस लवकरच 
धावणार आहे. मंगळवारी या 
मागार्वर वंदे भारत एक् ेसची
 ायल रन घे यात आली. दुपारी 
१२ वाजता ही 'वंदे भारत' एक्स ेस 
महारा ातील शेवटचे रे वे 

थानक असणा या सावंतवाडीतून 
गो याच्या िदशेने रवाना झाली. 
मुंबई ते मडगांव या दर यान ही 
ायल रन घे यात आली. कोकण 
रे वे मागार्वर चाचणी यश वी 
झा यानंतर पंत धान नर  मोदी 
यांच्या ह ते   (पान २ वर)

अिखल भारतीय मराठी ना  
प रषदे या अ य पदी शांत दामले
मुंबई 

पंचवािषर्क ना  प रषद 
िनवडणूक मध्यंतरी पार पडली पण 
अध्य पद कोणाकड जाणार याची 
ित ा सग यांनाच होती. मंगळवारी 
अध्य पदासाठीची िनवडणूक पार 
पडली असून अिखल भारतीय मराठी 
ना प रषदेच्या अध्य पदी शांत 
दामले यांची िनवड झाली आहे. 
अध्य पदासाठी साद कांबळी 
आिण शांत दामले यांच्यात चुरस 
रंगली होती. प रषदेच्या रा यभरातील 
६० सद यांनी यासाठी मतदान कले 

होते. ना प रषदेचे अध्य पद 
शांत दामले यांनी िजंकले.
अिखल भारतीय मराठी ना  

प रषदेच्या िनयामक मंडळाची 
िनवडणूक गे या मिह यात पार 
पडली होती. या िनवडणुकीत साद 
कांबळी यांचे 'आपलं पॅनल' आिण 
शांत दामले यांचे 'रंगकम  समूह' 
या दोन गटांमध्ये चांगलीच चुरस 
रंगली. अखेर या िनवडणुकीत शांत 
दामले यांच्या 'रंगकम  समूहा'चे दहा 
उमेदवार िनवडन आले. दुसरीकड 
साद कांबळी यांच्या पॅनलचे चार 
उमेदवार    (पान २ वर)

सततचा पाऊस हा नैसिगर्क आप ी हणून जाहीर
राज्य मंि मंडळ 
बैठकीत िनणय

मुंबई ( ितिनधी) 

सततचा पाऊस ही नैसिगर्क 
आप ी हणून जाहीर कर याचा 
िनणर्य मंगळवारी रा य 
मंि मंडळाच्या बैठकीत घे यात 
आला. यासंदभार्त नुकसान तांना 
तातडीने नुकसानभरपाई दे याची 
कायर्वाही कर याचे िनदश मु यमं ी 
एकनाथ िशंदे यांनी मदत व पुनवर्सन 
िवभागाला िदले आहेत.

इमारत पुनिवर्कास धोरण

मागासवग य यक्त ना घरे 
उपल ध क न दे यासाठी 
मागासवग य सहकारी गृहिनमार्ण 
योजनेत इमारत चे पुनिवर्कास धोरण 
जाहीर कर याचा िनणर्य आज 
झाले या मंि मंडळ बैठकीत घे यात 
आला. बैठकीच्या अध्य थानी 
मु यमं ी एकनाथ िशंदे होते.

मागासवग य सहकारी गृहिनमार्ण 
सं थांच्या इमारत चे बांधकाम होऊन 

जवळपास ५५ ते ६० वष कालावधी 
लोटला आहे. बहुतांश इमारती 
मोडकळीस आले या असून या 
धोकादायक बन या आहेत. अशा 
सं थांच्या इमारत चा पुनिवर्कास 
होणे अ यंत आव यक आहे. 
रा य शासनाने १९४९ ते १९६९ व 
यापुढील कालावधीत पो ट वॉर 
रहॅिबिलटशन- २१९ ही योजना 
सुरु कली. या योजनेत मागासवग य 
सहकारी गृहिनमार्ण सं थांना 
भूखंडाचे वाटप कले. मुंबई, पुणे, 
नािशक अशा शहरी िठकाणी यांना 
िनवारा उपल ध होऊन पक्की आिण 
सोयी सुिवधांची घरे िमळावी आिण 
यांचे जीवनमान उचवावे, असा 

यामागील हेतू होता.
आता या नवीन धोरणामुळ 

अशा इमारत च्या पुनिवर्कासाबाबत 
यापूव  शासनाने काढलेले सवर् 
शासन िनणर्य र  झाले असून न या 
धोरणा माणे कायर्वाही कली जाईल. 
अशा सं थांमध्ये मूळ सभासदांच्या 
बाबतीत ९० टक्क मागासवग य व 
१० टक्क अमागासवग य हे माण 
जैसे थे ठवून पुनिवर्कासानंतर िनमार्ण 
होणा या अित रक्त सदिनकांमध्ये 
मागासवग यांचे माणे २०टक्क व 
अमागासवग यांचे माण ८० टक्क 
राहील. पुनिवर्कासाक रता ा त 
होणारे सवर् ताव हाडामाफत 
सामािजक   (पान २ वर)

मातो ीचा पोपट मेलेला आहे हे 
लवकरच जाहीर होईल-आ.िनतेश राणे

कणकवली ( ितिनधी) 

िवधानसभा अध्य   हे संिवधान 
आिण कायदा या नुसारच येक 
कारवाई करणार.सु ीम कोटार्ने जे 
िनयम घालून िदलेले आहेत या 
नुसार िनकालाचे कामकाज होणार. 
यामुळ मातो ीचा पोपट मेलेला आहे 
हे लवकरच अध्य  जाहीर करतील 
असा तीटोला आमदार िनतेश राणे 
यांनी उ.बा.ठा.सेनचेे खासदार संजय 
राऊत यांना लगावला.तर आघाडीच्या 
काळात मु यमं ी असताना उ व 
ठाकरे,आिद य ठाकरे िद लीत 
सोिनया गांध ना भेटायला गेले होते, 
ते झाड मारायला गेले होते काय ? 
असा सवाल करत संजय राऊत यांनी 

महारा  िद लीचे पायपुसणे झाले 
आहे, अशा कले या टीकला उ र 
िदले.

आमदार िनतेश राणे हणाले, 
वग य बाळासाहेब ठाकरे यांचा 
मुलगा आिण नातू िद लीत सोिनया 

गांध ना भेटन यांच्यासमोर नतम तक 
झालेले होते. सा टांग दंडवत घालत 
आहेत याला पण काय हणायचं? 
ही लाचारी न हे तर काय असा सवाल 
आ.िनतेश राणे यांनी कला. भारतीय 
जनता पाट  हा एक रा ीय प  आहे 
मु यमं ी एकनाथ िशंदे आिण आ ही 
सवर्जण एक मताने काम करत 
आहोत. सोिनया गांधी राहुल गांधी 
यांच्या दहा जनपथ वर जाऊन झाड 
मारणे तु हाला वाईट वाटत नसेल 
तर आमच्यावर बोल याचा अिधकार 
तु हाला नाही, असेही आमदार राणे 
यांनी सुनावले.

आमदार िनतेश राणे प कार 
प रषदेमध्ये हणाले की, २००४ ला   
(पान २ वर)

 ७ जूनपयत िसंधुदुगात 
दाखल होणार मा सून !

मुंबई 

यंदा जूनच्या पिह याच 
आठव ात भारतात मा सूनचे 
आगमन होईल,अशी शक्यता 
हवामान िवभागाने वतर्वली आहे. 
तसेच, यावष  सरासरी ९६ टक्क 
पाऊस होणार अस याचा अंदाजही 
यक्त कला आहे. मुंबई आिण 
ादेिशक हवामान क ाचे मुख 
सुनील कांबळ यांनी माध्यमांना 
मा सूनबाबत ही मािहती िदली.
ये ठ हवामान त  डॉ. रामचं  
साबळ यांनीही जून मिह यात मा सून 

भारतात वेळवर िकवा वेळआधी 
दाखल हो याची शक्यता वतर्वली 
आहे.

यंदा सामान्य पाऊस
मागील आठव ात भारतीय 

हवामान िवभागाने यंदा सवर्साधारण 
हणजेच ९६  टक्क पाऊस हो याचा 
अंदाज जाहीर कला होता. या 
अंदाजात ५ टक्क कमी-अिधक 
तफावत होऊ शकते. ९६ ते १०४ 
टक्क हा सामा य पाऊस आहे. 
११०टक्क्यांपे ा जा त पाऊस झाला 
तर अितवृ टी समजली जाते. ९० 
टक्क्यांपे ा    (पान २ वर)

वषार्तून चार आठवड मराठी िच पट दाखवले 
नाहीत तर िच पटगृहाला १० लाखांचा दंड
राज्य सरकारचा 

िनणय
मुंबई

मराठी िच पट दजदार असूनही 
यांना आप याच रा यात ी स 
िमळत नाहीत ही त ार मराठी 
िनमार् यांची असते.अिलकडच्या 
काही घटनांवरुन ही गो ट अिधक 
ठळकपणे समोर आली आहे. यावर 
आता रा याच्या सां कितक खा याने 
एक मह वाचा िनणर्य घेतला आहे. 
एखा ा िच पटगृहाने वषार्तून जर 
चार आठवड मराठी िच पट दाखवले 

नाहीत तर याला १० लाख रुपयांचा 
दंड ठोठाव यात येईल अशी घोषणा 
रा याचे सां कितक कायर्मं ी सुधीर 
मुनगंटीवार यांनी कली आहे.

मराठी िसनेमांना िसनेमागृहांमध्ये 
ाईम टाईम उपल ध करुन 
दे याबाबतची बैठक आज मं ालयात 
सां कितक कायर्मं ी सुधीर 
मुनगंटीवार यांच्या अध्य तेखाली 
आयोिजत कर यात आली होती. या 
बैठकीला गृह िवभागाचे धान सिचव 
िदनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळक 
िच नगरीचे सह यव थापकीय 
संचालक कमार खैरे, सां कितक 
कायर् िवभागाच्या उपसिचव िव ा 

वाघमारे, मराठी िसनेमांचे िनमार्ते, 
िद दशर्क तसेच िसनेमागृहांचे मालक 
आिण संबंिधत अिधकारी उप थत 
होते.

मराठी िच पट ाईम टाईमला 
उपल ध करुन देणे आिण पुरेशा 

ी स िमळा या यासाठी आता रा य 
सरकारने पुढाकार घेत याचं िदसून 
येतंय. याचाच एक भाग हणून 
वषार्तून चार आठवड मराठी िच पट 
दाखवले नाहीत तर िच पटगृह 
मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी 
१० लाख रुपयांचा दंड लाव याचा 
िनणर्य घे यात आला आहे. 

(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

क ीय मं ी नारायण राणे यांचा गंभीर आरोप
पु यातील रोजगार मेळा यात िनयु ती प ांचे वाटप

पोपट मातो ीत एं ी करत होता, ते हा चांगला 
होता का ?- नारायण राणे यांचा सवाल

पंत धानांनी रा ीय रोजगार मेळा याला कले संबोिधत
सरकारी िवभाग आिण संघटनांम ये ७१ हजार जणांना िनयु ती प ांचे वाटप

....ते हा गांध या १० 
जनपथवर झाड मारताना 
लाज वाटली नाही यांनी 
आता बोलू नये

उ व ठाकरे, आिद य 
ठाकरे यां याव न संजय 
राऊत यांना आ. िनतेश 
राणे यांनी सुनावले

दंगलीमागे उ व ठाकरे 
मा टरमा ड आहेत का? 
याची चौकशी हावी

पालकमं ी रव  च हाण यांनी कला होता पाठपुरावा

१ कोटी १५ लाखांचा मु ेमाल : ५ हजार ९९३ लीटर दा  ज त : 
११ वाहनांचा समावेश : पोलीस अधी क सौरभ अ वाल यांची मािहती

साकडी उपशाखा मुखासह, ा. पं. सद य भाजपात

 कोकणचा वासही 
आता होणार 
‘सुपरफा ट’ 
लवकरच पंत धान 
नर  मोदी यां या 
ह ते उ घाटन 

हवामान िवभागाचा अंदाज; ९६ टक्क पावसाची शक्यता


