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िस राम या 
कनार्टकचे दुस यांदा 
मु यमं ी
बंगळ  (वृ सं था)  : 
कनार्टकचे मु यमं ी हणून 
िस राम या यांनी शिनवारी 
मु यमं ीपदाची शपथ घेतली. 
कनार्टक काँ ेसचे देशा य  
डी.क. िशवकमार यांनी 
उपमु यमं ीपदाची शपथ घेतली.
यावेळी ८ मं ांनी मंि पदाची 
शपथ घेतली. काँ ेसने 
कनार्टकम ये ऐितहािसक िवजय 
िमळवला आहे. २२४ सद यां या 
िवधानसभेत १३५  जागा काँ ेसने 
िजंक या आहेत. काँ ेसने 
िस राम या यां या नेतृत्वात 
येथे सरकार थापन कले आहे. 
या शपथिवधी सोह याला 
िबहारचे मु यमं ी िनतीश 
कमार, छ ीसगडचे मु यमं ी 
भूपेश बघेल, िहमाचल देशचे 
मु यमं ी सुखिवंदर िसंग, िबहारचे 
उपमु यमं ी तेज वी यादव व 
महारा ातून रा वादी काँ ेस 
प ाचे अ य  शरद पवार यांची 
मुख उप थती होती.

‘त्या’ वृ  मिहलेचा 
अखेर मृत्यू
खेड ( ितिनधी) : कोकण 
रे वे मागार्व न धावणा या 
मंगला ए ेसमधून वास 
करणा या एका वृ  मिहलेचा 
अखेर उपचारादर यान मृत्यू 
झाला. या वृ ेस अ व थ वाट 
लाग याने १०८ रु णवािहकने 
उपचारासाठी कळबणी उपिज हा 
णालयात दाखल कर यात 

आले. उपचारादर यान ितचा मृत्यू 
झा याचे वै कीय अिधका यांनी 
सांिगतले. ही वृ ा िफर ती 
अस याचे सांग यात आले. 
भुकमुळ ितचा मृत्यू झाला असावा, 
असा अंदाज य त कर यात 
आला आहे. या मृत वृ ेची 
ओळख पटलेली नाही.

लॅक मनीवर 
सिजर्कल ाईक!
नवी िद ली (वृ सं था) :  
हजार रुपयांची नोट िवतरणातून 
मागे घे यात येत अस याचा 
िनणर्य भारतीय िरझ हर् बँकने 
शु वारी जाहीर कला.या नोटा 
बदलून घे यास अथवा बँकत 
जमा कर यास नागिरकांना ३० 
स टबरपयतची मुदत दे यात 
आली आहे. यावर िरझ हर् बँकचे 
माजी िड टी ग हनर्र आर. गांधी 

(पान २ वर)

वेचक
रत्नािगरी रिववार २१ मे, २०२३

िवधानसभेसाठी ठाकरे सेनेला ९६ जागा 
देण्याबाबत िस वर ओकवर ‘मिवआ’ची चचार्
भाजपा आमदार िनतेश 
राणे यांचा गौ य फोट

लोकसभेच्या १८ 
जागांवर सु ा ठाकरे 
ठाम राहू शकत नाहीत

‘त्या’ २ हजारांच्या 
नोटांचे काय करावे याची 

उ वज ना िचंता
कणकवली ( ितिनधी)

महािवकास आघाडीची िवधानसभा 
िनवडणुकीबाबत चचार् झाली. 
आघाडीतील ित ही प ांनी समान 
त्येकी ९६ जागा लढवाय या 
असे  ठरिव यात आले. तशी चचार् 
महािवकास आघाडीचे नेते शरद पवार 
यां या उप थतीत िस वर ओक येथे 
झाले या बैठकीत कर यात आली. 
पूव  िशवसेना १२२ जागांवर लढली 
ते हा ५४ आमदार िनवडन आले. 
आता ९६ लढवून २० तरी आमदार 
िनवडन येणार आहेत काय? असा 
सवाल भाजपा आमदार िनतेश राणे 
यांनी प कारांशी बोलताना कला.

िस वर ओक म ये 
उ वज ना साधी खुच  
सु ा दे यात आली 
नाही. ते महिवकास 
आघाडीचे नेते उ व 
ठाकरे यांना जागा वाटपात 
याय देतील का? असा 
सवालही यावेळी आमदार 
िनतेश राणे यांनी उप थत कला. 
उ वज नी ९६ जागा मा य नाहीत, 
असे सांिगतले ते हा पुढ या बैठकीत 
िनणर्य घे याचे ठरले. अशीही मािहती 
आमदार िनतेश राणे यांनी िदली.

लोकसभा िनवडणुकीत िश लक 
सेनेने १८ जागांवर लढणार असे 
सांिगतले आहे. हा आवाज दाखवला 
तो िकती काळ राहतो. शकनी मामा 
खासदार संजय राऊत यांनी आधी 
आप या मालकाचे राजकीय वजन 
तेवढ आहे काय हे पाहावे. िस वर 

ओकवर शरद पवार यां या 
उप थतीत जागा वाटप 
ठरले ते हा ठाकरे - राऊत 
यांनी मा य हणून सांिगतले 
आिण आता मा य नाही 
हणत आहेत. त्या बैठकीत 
राऊतना जीभ आवरा, 
वातावरण िबघडवू नका 

असे सांग यात आले. तरीही शकनी 
मामा या रोलमधून राऊत बाहेर येत 
नाहीत. का ा घाल याचे काम सु  
आहे.

२०१४ ते १९ म ये जे िशवसेनेचे 
मं ी झाले. महािवकास आघाडी या 
सरकारम ये ठाकरे यां या को ातून 
जी मं ी पदे िदली त्यांनी िकती खोक 
िदले ते आधी सांगा. मातो ीवर िकवा 
कजर्त या फामर् हाऊसवर कोणी 
कोणी िकती खोक पोचवले, हे

(पान २ वर)

राजापूर अबर्न बँकच्या शृंगारतळी 
शाखेचा आज शुभारंभ सोहळा

एटीएम सटरही 
होणार कायार् वीत

राजापूर ( ितिनधी)

येथील राजापूर अबर्न को-ऑप. 
बँक िल. या बँक या १२ या 
शाखेचा शुभारंभ सोहळा गुहागर 
तालु यातील शृंगारतळी येथे 
रिववार २१ मे रोजी सकाळी ११ 
वाजता आयोिजत कर यात आला 
आहे.

राजापूर अबर्न बँकचे 

अ य  हिनफ काझी यां या 
अ य तेखाली आयोिजत 
कर यात आले या या सोह याला 
मुख अितथी हणून िचपळण 
नागरी सहकारी पतसं थेचे अ य  
सुभाष च हाण, पाटप हाळ सरपंच 
िवजय तेलगड, शृंगारतळी यापारी 
संघटनेचे अ य  मोहन संसारे 
मुख अितथी हणून उप थत 
राहणार आहेत.

शृंगारतळी येथील समथर् 
भवन, पिहला मजला, पो ट

(पान २ वर)

मान्सून दि ण अंदमान या समु ात तीन िदवस आधीच दाखल
पुढील तीन-चार 
िदवसात बंगालच्या 
उपसागरात येणार

मुंबई 

नैऋत्य मा सून आता अंदमान 
समु ा या काही भागात दाखल झाला 
आहे, अशी मािहती भारतीय हवामान 
िवभागाने िदली आहे. पुढील तीन 
ते चार िदवसांत दि ण बंगालचा 
उपसागर, अंदमान समु  आिण 
अंदमान, िनकोबार या आणखी काही 
भागांम ये मा सून पुढ सरक यासाठी 
पिर थती अनुकल अस याचीही 
मािहती दे यात आली आहे. तर ४ 
जून रोजी मा सून करळात दाखल 
होणार आहे.

साधारण २२ मे रोजी  मा सून 

हा अंदमानात दाखल होत असतो, 
यावष  मा  तीन िदवस आधीच हा 
मा सून दाखल झा याचं िच  आहे. 
यावष  मा सूनचे आगमन चार िदवस 
उशीरा होणार अस याचा अंदाज 
भारतीय हवामान खात्याने य त 
कला आहे. त्यामुळ दरवष  १ जून 
रोजी करळम ये दाखल होणारा 
मा सून हा या वष  ४ जून रोजी 
दाखल होणार आहे. 

दरवष  मा सूनची 
वाटचाल कशी असते?
२२ मे - अंदमान 
१ जून - करळ 
७ जून - महारा  
कायमेट या खासगी एज सीनेही 

अंदमानम ये मा सून उिशराने दाखल 
हो याचा अंदाज वतर्वला आहे. पण 
यंदा मा सूनची सुरुवात कमकवत 
िदसतेय. त्यामुळ तो िवलंबाने दाखल 

होईल असा अंदाज कायमेट या 
शा ांनी वतर्वला आहे. दर यान, 
महारा ात ९ जून आिण मुंबईत १५ 
जूनपयत मा सूनचं आगमन हो याची 
श यता आहे.

वेगारीस ऑफ द वेदरनेही 
करळात मा सून उिशरा दाखल 
हो याचा अंदाज वतर्व यात आला 
आहे. ४ जूनपयत मा सून करळात 
दाखल हो याची श यता आहे. तर 
महारा ात ९ तारखेपयत आिण 
मुंबईत १५ जूनपयत मा सूनचे 
आगमन होणार अस याचं भािकत 
वेगारीस ऑफ द वेदरने वतर्वलं आहे. 
‘या’ कारणामुळ मा सूनचे ढग 

तयार हो यास उशीर
दर यान, दि ण भारतीय 

महासागर पिरसरात एक च ीवादळ 
तयार होत अस याने बा प ितकड 

(पान २ वर)

तहसीलदार अस याची बतावणी करत 
मिहलेची ७० लाखांची फसवणूक

रत्नािगरी

रत्नािगरीचा तहसीलदार अस याची 
बतावणी क न मिहलेची ७० लाख 
रुपयांची फसवणूक क याचा कार 
समोर आला आहे. सुभाष जग नाथ 
गणवीर उफ सुभाष वानखेड (रा. 
नालंदानगर, नागपूर) असे संशियत 
आरोपीचे नाव अस याची मािहती 
पोिलसांनी िदली.

याबाबत पोिलसांनी िदले या 
मािहतीनुसार, वाईन शॉपचा परवाना 
िमळवून देतो, असे सांगून संशियत 
आरोपी सुभाष याने आप याकडन 
७० लाख रुपये उकळ याचा गंभीर 
आरोप सं या अशोक पु यानी (५६, 
रा. नागपूर येथील जयराम कॉलनी 
बेलतरोडी) या मिहलेने िफयार्दीम ये 

कला आहे. त्यां या िफयार्दीव न 
बेलतरोडी पोिलसांनी सुभाषिवरु  
गु हा दाखल कला. पोिलसांनी 
िदले या मािहतीनुसार, त ारदार 
सं या यांचा पती अशोक धा यांचा 
यापार करत होता. सं या व ितचा 
पती यांची २०११ साली सुभाष 
या याशी ओळख झाली होती.

आपण रत्नािगरीत तहसीलदार 
हणून काम करतो, असे सुभाषने 
त्यांना सांिगतले होते. अनेकदा 
त्याला घरी जावे लागे, हणूनच 
त्यांचे मै ीपूणर् संबंध होते. सं याचा 
मुलगा रौनकचा अपघात झाला 
आिण त्या या मदूचे ऑपरेशन झाले. 
त्याचा अ यास थांबला होता. सुभाषने 
त्याला हवे अस यास दा  दुकानाचा

(पान २ वर)

रत्नािगरी तालु यातील ा.पं. या चारही जागांवर 
िशवसेनेची सरशी; ठाकरे गटाला ध का

रत्नािगरी

रत्नािगरी तालु यात चार 
ामपंचायतीम ये चार जागांसाठी 
पोटिनवडणूक होऊन, यात 
िशवसेनेने चार जागांवर िवजय 
िमळवत ठाकरे गटाला ध का िदला. 
तालु यात ामीण भागात ठाकरे 
गटाचे वचर् व अस याचे बोलले जात 
असताना, हा िनकाल िशवसेनेचा 
उत्साह वाढवणारा आहे.

रत्नािगरी तालु याम ये 
िशरगाव, िनवळी, गोळप व िम या 
येथे पोटिनवडणूक लागली होती. 
गु वारी अपे ेपे ा कमी मतदान 
झाले होते. त्यामुळ कणा या बाजुने 
िनणर्य लागणार याकड सवाचे ल  
लागून रािहले होते. ामपंचायती या 
सवर्साधारण िनवडणुकांम ये 
रत्नािगरी तालु यात काही माणात 
िशंदे गटाने ठाकरे गटावर थोड यात 

मात िदली होती. मा  काही मो ा 
ामपंचायत म ये िशंदे गटाला ध का 
बसला होता.

मा  पोटिनवडणुकीत िशवसेनेने 
ठाकरे गटाला धोबीपछाड दे यात 
यश िमळवले आहे. तालु यातील 
िशरगावसार या मो ा 
ामपंचायतीम ये सरपंच फरीदा 
काझी यांनी भाग १ म येही िवजय 
िमळवला होता. या सद यपदाचा 
राजीनामा िद यामुळ िर त झाले या 
जागेवर िनवडणूक लागली होती. 
यािठकाणी इ तयाज अ. रिहमान 
मुजावर, िस देश चंदू खे ी आिण 
हामजा हसन हुना यां यात ितरंगी 
लढत रंगली होती. इ तयाज मुजावर 
यां याकडन सरपंच फरीदा काझी 
व र जाक काझी यांचे पदािधकारी 
जोरदार चारात उतरले होते. तर 
िशवसेनेकडन मैदानात उतरले या 
हामजा हुना यां याकडन उपसरपंच 

अ ताफ संगमे वरी, अिजम िचकट 
व पदािधकारी पालकमं ी उदय 
सामंत आिण िकरण सामंत यां या 
मागर्दशर्नाखाली काम करीत होते. 
शु वारी मतमोजणी झा यावर 
इ तयाज मुजावर यांना २३६ तर 
िवजयी उमेदवार हामजा हुना यांना 
२५१ मते िमळाली. िस ेश खे ी 
याला ११० तर नोटाला ६ मते 
िमळाली. िशरगावम ये त्यामुळ 
िशवसेना िशंदे गटाची ताकद आणखी 
वाढली आहे.

िशरगाव माणेच गोळप 
ामपंचायत िनवडणूकही अटीतटीची 
होईल अशी अपे ा होती. परंतु 
िशवसेने या रिफका िबलाल तांडल 
यांनी ३६१ मते घेत साबीया असगर 
फणसोपकर यांचा एकतफ  पराभव 
कला. फणसोपकर यांना अवघी २६ 
मते िमळाली. िशवसेना िवभाग मुख 

(पान २ वर)

िज हा शासनाकडन 
आज सकाळी 

६ वाजता सु  होणार 
वच्छता मोहीम

रत्नािगरी

वातं ाचा अमृत महोत्सव, जी-२० 
पिरषद या पा वर्भूमीवर ‘मेगा बीच 
लिनंग इ हट’ उप मांतगर्त पालकमं ी 

उदय सामंत यां या मागर्दशर्नाखाली 
रत्नािगरी िज हा शासना यावतीने 
भा े समु िकनारा या िठकाणी रिववार 

२१ मे २०२३ रोजी सकाळी ६ ते ८ या 
वेळत समु िकनारा सामूिहक व छता 
मोहीम राबिव यात येणार आहे.

    या उप माकिरता क ीय पयार्वरण 
मं ालय, नवी िद ली चे उपसिचव शंकर 
लाल बैरवा, िज हािधकारी एम. देवदर 
िसंह, िज हा पिरषद मु य कायर्कारी 
अिधकारी कीत िकरण पुजार, िज हा 
पोलीस अधी क धनंजय कलकण  
यांची मुख उप थती असणार आहे.

या उप मा या यश वीततेसाठी  
पालकमं ी उदय सामंत यां या 
मागर्दशर्नाखाली व िज हािधकारी 
एम. देवदर िसंह यां या पुढाकारातून 
िज हािधकारी कायार्लय, िज हा पिरषद, 

पाणीपुरवठा व व छता िवभाग, रायगड 
िज हा पोलीस िवभाग यां यासह इतर 
िविवध शासकीय िवभागांनी सि य 
सहभाग न दिव याचा संक प कला 
आहे.

या मोिहमेत सवर् शासकीय 
िनमशासकीय िवभागां या अिधकारी-
कमर्चा यांनी, नागिरकांनी, िव ा यानी 
तसेच सारमा यम ितिनध नीही मो ा 
सं येने सहभागी हावे, असे आवाहन 
िज हािधकारी एम. देवदर िसंह, मु य 
कायर्कारी अिधकारी कीत िकरण पुजार, 
िज हा पोलीस अधी क धनंजय 
कलकण , िनवासी उपिज हािधकारी 
चं कांत सूयर्वंशी यांनी कले आहे.

‘मेगा बीच ि लिनंग इ हट’ उप मांतगर्त भा े समु िकनारा होणार चकचकीत
वातं ाचा अमृत महोत्सव व जी-20 या पा वभूमीवर 

ाहकां या सेवेसाठी व शुभारंभासाठी स ज असलेली राजापूर अबर्न बँकची 
गुहागर शृंगारतळी शाखा.

आ ही सवर्च मु लीमांच्या िवरोधात नाही...
आ ही सवच मु लीमां या िवरोधात नाही. मा  देश िवरोधात 
काम करणारे, धमाध मु लीम आहेत यां या िवरोधात आहोत. 
देशािभमानी अनेक चांगले मु लीम लोक या समाजात आहेत. अशा 
लोकांसमवेत आमचे नेहाचे संबंध आहेत, असेही यावेळी िनतेश 
राणे यांनी सांिगतले.

िचपळण ( ितिनधी) 
गुहागर मागार्वरील उमरोली - 
घोणसरे येथे दुचाकी अपघातात दोघा 
स या भावंडांचा दुदवी मृत्यू झाला 
आहे. ही घटना शु वारी रा ी घडली. 
भावेश भगवान पालांड (२२) आिण 
यश भगवान पालांड (१८)अशी 
या दोघांची नावे आहेत. िचपळण- 
गुहागर मागार्वरील उमरोली घोणसरे 
येथे दुचाकी बाजू या संर ण िभंतीला 
धडक याने दुचाकीचे दोन तुकड 
होऊन दो ही भावांचा जागीच मृत्यू 
झाला आहे. हे दोघे सापील  गावचे 
रिहवासी होते. परंतु, दोघे पण 
िश णासाठी मागर्ता हाणे येथे होते. 
शु वारी रा ी झाले या अपघातात 
या दोघा भावंडांचा दुदवी मृत्यू झाला

(पान २ वर)

खेड-बोरघर येथे कारला 
अपघात; एकाचा मृत्यू

खेड ( ितिनधी)

मुंबई-गोवा महामागार्वर बोरघर 
गावानजीक गाडी पािकग क न 
िडकीमधील सािहत्य काढ यासाठी 
उतरले या पुणे येथील योगशाळा 
तं ाचा पाठीमागून वेगाने आले या 
खासगी आराम बस या धडकत 
जागीच मृत्यू झाला आहे. ही घटना 
शु वारी म यरा ी १.३० वाजता 
घडली.

िपंपरी िचंचवड महानगर 
पािलक या थेरगाव दवाखा यात 

योगशाळा तं  हणून काम 
करणारे मनोज मधुकर भावसार हे 
पुणे ते खेड असे येत असताना बोरघर 
या िठकाणी आपली फोड कार (एम.
एच.१४ ईसी ८३५५) र त्या या 
बाजूला उभी क न कार या 
िडकीमधील सािहत्य काढ यासाठी 
उतरले होते. त्याच दर यान मुंबईहून 
कणकवलीला वेगाने जाणा या 
खासगी आराम बस  (एम.एच. ०१ 
सीआर ३५३५)ने मनोज भावसार 
यांना जोरदार धडक िदली. या

(पान २ वर)

बोरघर नजीकची अपघात त कार.

उमरोली - घोणसरे 
येथे दुचाकी अपघातात 
दोघा स या भावंडांचा 

दुदवी मृत्यू

३०० कोटी रुपयांचे 
अनुदान िवतरीत

 
पुणे ( ितिनधी) 

देशात झाले या मधु ांतीमुळ 
मधाची सुमारे ७५ हजार टन िनयार्त 
झाली असून त्यातून सुमारे स वा 
बाराशे कोटी रुपयांचे परकीय चलन 
ा त झाले आहे.  या मधुमि का 
पालनामुळ शेतक यांना पुरक उत्प न 
िमळत आहे, असे ितपादन क ीय 
सु म, लघू व म यम उ ोगमं ी 
नारायण राणे यानंी कले.

जागितक मधुमि का 
िदनािनिम  तसेच पु यातील क ीय 
मधुमि कापालन संशोधन व 
िश ण सं था थापने या िहरक 

महोत्सवा या उ घाटन समारंभात 
ते ऑनलाईन बोलत होते. या 
वेळी क ीय सु म, लघू व म यम 
रा यमं ी भानू ताप िसंह वमार्, 
खादी ामो ोग आयोगाचे अ य  
मनोज कमार िसंह, आयोगाचे मु य 
कायर्कारी अिधकारी िवनीत कमार 
उप थत होते.

क ीय मं ी नारायण राणे 
हणाले, मधुमि का पालनाची 
देशाला मोठी परंपरा आहे. या 
उ ोगामुळ शेतक यांचे अथर् यव थेत 
मोठ योगदान आहे. या उ ोगामुळ 
पयार्वरणाचेही संतुलन साधले जात 
असून शेतीपुरक यवसाय अस याने 
याबाबत शेतक यांम ये अिधक 
जागरुकता वाढिव यासाठी यत्न 
कले जावेत. सू म, लघू आिण 
म यम उ ोग मं ी नारायण राणे 

यांनी दूरदृ य णाली या मा यमातून 
मधमाशी पालकांना ८०० मध 
संकलन पे ांचे वाटप क न 
कायर् माची िडिजटल सुरुवात कली. 

उप थतांना संबोिधत करताना त्यांनी 
सांिगतले की, यावष  १,३३,२०० 
मेि क टन मधाचे उत्पादन झाले 
असून मधाची िव ी ३०,००० कोटी 

रुपयांवर पोहोचली आहे. पीएमईजीपी 
योजनेअंतगर्त सुमारे ३०० कोटी 
रुपयांचे अनुदान (रु. २९९.९७) 
िवतिरत कर यात आले.

वमार् हणाले, मध उत्पादन यंदा 
देशात सुमारे १ लाख ३३ हजार २०० 
टन इतक झाले आहे. त्यातून सुमारे ३ 
हजार कोट चे उत्प न िमळाले आहे. 
ामीण भागात उत्प नाचे हे मह वाचे 
साधन आहे. देशाची अथर् यव था 
स या जगात पाच या थानी आहे. 
येत्या २०२५ पयत ती ितस या थानी 
येईल. त्यात लघू उ ोगांचा वाटा 
मोठा असणार आहे. या उ ोगांचा 
वाटा स या एकण उत्प ना या एक 
तृतीयांश इतका आहे. तर िनयार्तीत 
हाच वाटा ४८ ट यांपयत आहे. 
त्यासाठी क  सरकारने पुढील पाच 

(पान २ वर)

भारतातून बाराशे कोट या मधाची 
िनयात : क ीय मं ी नारायण राणे

मुंबई 

िरझ हर् बँकने २ हजारां या नोटा 
चलनातून काढन घे याची घोषणा 
कली आहे. या िनणर्यावर संिम  

िति या उमटत 
आहेत. कायदेशीर 
नोटा असणा यांना 
हणजे पांढरा 
पैसा असणा यांना 
या िनणर्यामुळ 
कोणतीही िचंता 

कर याची गरज नाही. पण कणी 
काळा पैसा जमा क न ठवला 
असेल, तर त्याला मा   नोटा

(पान २ वर)

काळा पैसा 
असणा यांना िहशेब 
ावाच लागेल : 

देव  फडणवीस

पंत धान मोद ची घोषणा
टोिकयो  (वृ सं था) 

भारताचे पंत धान नर  मोदी जपान 
दौ यावर आहेत.यावेळी पंत धान 
मोदी यांनी वॉड देशां या िशखर 
पिरषदेत सहभाग घेतला. तसेच 
२०२४ म ये होणारी वॉड देशांची 
िशखर पिरषद भारतात होईल. 
त्यासाठी आ ही तयार आहोत, 
अशी मोठी घोषणा पंत धान नर  
मोदी यांनी यावेळी कली. जपान या 
िहरोिशमा शहरात जी-७  िशखर 
पिरषदे या अंतगर्त आयोिजत 

वॉड देशां या बैठकीला पंत धान 
नर  मोदी यांनी संबोिधत कले. 
२०२४ म ये भारतात वाड पिरषद 
आयोिजत करताना आ हाला आनंद 
होईल, असे पंत धान मोदी हणाले.

अमेिरकचे अ य  जो बायडन, 
ऑ िलयन पंत धान अँथनी 
अ बनीज आिण जपानचे पंत धान 
फिमयो िकिशदा यां या भेटीत 
पंत धान मोदी हणाले की, या 
वाड पिरषदेत सहभागी होताना मला 
आनंद होत आहे. इंडो-पॅिसिफक 
े ात शांतता, थैयर् आिण समृ ी 

सुिन चत कर यासाठी वाड समूह 
(पान २ वर)

२०२४ मध्ये वॉड देशांची 
िशखर प रषद भारतात होणार


