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काळा पैसा असणा यांना िहशेब ावाच लागेल
देव  फडणवीसांचे 
सूचक िवधान

मुंबई 

रझ हर् बँकने २ हजारांच्या 
नोटा चलनातून काढन घे याची 
घोषणा कली आहे. या िनणर्यावर 
संिम  िति या उमटत आहेत. 
कायदेशीर नोटा असणा यांना पांढरा 
पैसा असणा यांना या िनणर्यामुळ 
कोणतीही िचंता कर याची गरज 
नाही. पण कणी काळा पैसा जमा 

क न ठवला असेल, तर याला 
मा  तो बदलताना ास िन चतच 
होणार आहे. याला एवढा पैसा कठन 
आला? हे प ट करावे लागेल, असे 
उपमु यमं ी फडणवीस हणाले.

२ हजारांच्या नोटा िकवा 
कोण याही नोटा बदल याचा सवार्त 
मोठा फायदा मागच्या नोटाबंदीवेळी 
िदसून आला. आयएसआयकडन 
नेहमीच बनावट चलन पुश 
कर याचा य न कला जातो. यांचा 
हा य न अशा िनणर्यांमुळ हाणून 
पाडला जातो.    (पान २ वर)

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 
नाग रकांना ३० स टबरपयतची मुदत 
दे यात आली आहे. यावर रझ हर् 
बँकचे माजी ड यु टी ग हनर्र आर. 
गांधी यांनी िति या िदली आहे. २ 
हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे 
घेत यामुळ का या पैशावर लगाम 
घाल यास ब याच माणात मदत 
होईल. लोक या नोटा जमा क न 

ठवत होते, असेही ते हणाले.
२०१६ म ये ५०० आिण १००० 

रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद 
कर यात आ या, यावेळी  गांधी 

आरबीआयच्या चलन िवभागाचे 
मुख होते. दर यान, २ हजारांच्या 
नोटा चलनातून मागे घेत याचा 
पेमटवर कोणताही प तशीर प रणाम 

हो याची शक्यता नाही, असेही 
यांनी प ट कले. कारण या नोटा 
दैनंिदन पेमटसाठी वापर या जात 
नाहीत. बहुतांश पेमट िडिजटल 
मा यमातून कलं जाते. दर यान, 
नोटा बदल यासाठी एका वेळी २० 
हजार रुपयांची मयार्दा गैरसोयीची 
ठ  शकते. काही लोकांना नोटा 
बदल यासाटी बँकच्या शाखेत 
अनेकदाही जावं लागू शकते.

अथर् यव थेवर प रणाम नाही
िनणर्याच्या घोषणेनंतर एका 

टी ही चॅनलशी िव  सिचव टी. 
ही. सोमनाथ यांनी संवाद साधला. 
यावेळी यांनी     (पान २ वर)

ि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 यांच्या िवधानसभेत १३५  
जागा काँ ेसने िजंक या आहेत. 
काँ ेसने िस राम या यांच्या नेतृ वात 
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, 
ज मू-का मरच्या माजी मु यमं ी 
महबूबा मु ती, यांनी बगळ  येथे 
नविनवार्िचत कनार्टक सरकारच्या 

शपथिवधी सोह याला हजेरी 
लावली. िवरोधी प ातील ने यांनी 
या कायर् माला उप थती लाव याने 
यावेळी िवरोधकांची एकजूट िदसून 
आली.

या कायर् माला महारा ातून 
रा वादी काँ ेस प ाचे अ य  शरद 
पवार यांची मुख उप थती होती. 
महारा ात महािवकास आघाडीतील 
िम प  हणून काँ ेसकडन 
िवरोधी प ातील िद गज ने यांना 
शपथिवधीसाठी आमं ण दे यात 
आले होते.मागील आठव ात 
शिनवारी कनार्टक िवधानसभा 
िनवडणुकांचा िनकाल लागला. 
यानंतर रा याच्या मु यमं ाची 
िनवड कर यासाठी काँ ेस 
हायकमांडने तीन ये ठ ने यांची 
िनरी क हणून नेमणूक करत 
यांच्याकडन रा यातील नविनवार्िचत 

(पान २ वर)

िव ा यानी ‘नवा भारत@२०४७’ चा 
आपला आराखडा िलहायला हवा

चंडीगड   (वृ सं था) 

 उपरा पती जगदीप धनखड 
यांनी िव ा याना आवाहन कले 
आहे, की यांनी अथक प र म 
यावेत, संध चा लाभ यावा आिण 
२०४७ म ये, जे हा देश वातं ाचे 
शता दी वषर् साजरे करेल, ते हाचा 
नवा भारत कसा असेल, याचा 
वतःचा आराखडा  तयार करावा. 
ते शिनवारी चंदीगढ इथे पंजाब 
िव ापीठाच्या स रा या दी ांत 
समारंभाचे मुख पाहुणे हणून 

िव ा याना संबोिधत करत होते.  
िव ा याना आ हानांमधून संधी 
िनमार्ण कर यासाठी ो साहन देताना 
ते हणाले की, (पान २ वर)

दगडशेठ गणपती मंिदराला 
पयर्टन थळाचा दजार्

राज्य सरकारचा  
िनणय

पुणे

देशातील अनेक गणेशभक्त 
पु यातील दगडशेठ गणपतीच्या 
दशर्नासाठी येतात. या 
गणेशभक्तांसाठी आिण खास क न 
पु यातील गणेशभक्तांसाठी एक 
आनंदाची बातमी आहे. दगडशेठ 
गणपती मंिदराला आता पयार्टन 
थळाचा दजार् दे याचा िनणर्य 
घे यात आला आहे.याब ल मािहती 
पु याचे पालकमं ी चं कांत पाटील 
यांनी ि टरच्या मा यमातून िदली 
आहे.

पु यातील दगडशेठ मंिदर अनेक 
गणेश भक्तांचे ा थान आहे. 
यामुळ महारा ातीलच नाहीतर 
देशभरातील गणेशभक्त एकदा तरी या 
मंिदरात दशर्नासाठी येतात. यामुळ 
पु याचे पालकमं ी चं ाकांत पाटील 

यांनी दगडशेठ गणपती मंिदराला 
पयार्टन थळाचा दजार् दे याची 
घोषणा कली आहे. यामुळ आता 
दगडशेठ हलवाई मंिदर यापुढ 'क' 
दजार्चे पयर्टन थळ हणून ओळखलं 
जाणार आहे. यािशवाय िचंचवड 
येथील मोरया गोसावी देव थानच्या 
िवकास कामांसाठी िनधी उपल ध 
क न दे याचे आ वासन चं कांत 
पाटील यांनी िज हा िनयोजन 
बैठकीत िदले आहे. शु वारी  पुणे 
िज हा िनयोजन बैठक पार पडली, 
यावेळी इतर िनणर्यही घे यात आले.

भारतातून बाराशे कोटीं या मधाची िनयार्त
पुणे ( ितिनधी) 

 देशात झाले या मधु ांतीमुळ 
मधाची सुमारे ७५ हजार टन िनयार्त 
झाली असून यातून सुमारे स वा 
बाराशे कोटी रुपयांचे परकीय चलन 
िमळाले आहे. मधुमि कापालनामुळ 
शेतक यांना पूरक उ प न िमळत 
आहे, असे ितपादन क ीय सू म, 
लघु व म यम उ ोगमं ी नारायण 
राणे यांनी कले.

जागितक मधुमि का 
िदनािनिम  तसेच पु यातील 
क ीय मधुमि कापालन संशोधन 
व िश ण सं थेच्या थापनेच्या 
हीरक महो सवाच्या उ घाटन 
समारंभात ते ऑनलाईन बोलत होते. 
या वेळी क ीय सू म, लघु व म यम 
रा यमं ी भानू ताप िसंह वमार्, 
खादी ामो ोग आयोगाचे अ य  
मनोजकमार ि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 य न 
कले जावेत.  

उ ोग मं ी नारायण राणे यांनी 
दूरदृ य णालीच्या मा यमातून 
मधमाशी पालकांना ८०० मध 
संकलन पे ांचे वाटप क न 
कायर् माची िडिजटल सुरुवात कली. 
उप थतांना संबोिधत करताना यांनी 

सांिगतले की, यावष  १,३३,२०० 
मेि क टन मधाचे उ पादन झाले 
असून मधाची िव ी ३०,००० कोटी 
रुपयांवर पोहोचली आहे. पीएमईजीपी 
योजनेअंतगर्त सुमारे ३०० कोटी 
रुपयांचे अनुदान (रु. २९९.९७) 
िवत रत कर यात आले.

वमार् हणाले, मध उ पादन यंदा 
देशात सुमारे १ लाख ३३ हजार २०० 
टन इतक झाले आहे. यातून सुमारे ३ 
हजार कोट चे उ प न िमळाले आहे. 
ामीण भागात   

(पान २ वर)

िमग-२१ ता याचे 
उ ाण थांबवले

नवीिद ली 

राज थानम ये श झाले या 
िमग-२१ च्या अपघाताची चौकशी 
पूणर् होईपयत भारतीय हवाई दलाने 
िमग-२१ या लढाऊ िवमानाचा संपूणर् 
ताफा ाउडड कला आहे. ८ मे रोजी 
राज थानमधील हनुमानगडम ये 
िमग-२१ हे लढाऊ िवमान कोसळले 
होते. या अपघातात ३ मिहलांचा मृ यू 

झाला होता. जोपयत अपघाताचे 
कारण कळत नाही तोपयत िमग 
िवमान उ ाण करणार नस याचे 
हवाई दलाच्या अिधका यांनी 
सांिगतले आहे.

िमग-२१  हे िसंगल इंिजन आिण 
िसंगल सीट म टी रोल फायटर 
एअर ा ट आहे. हे १९६३ म ये एक 
इंटरसे टर िवमान हणून भारतीय 
हवाई     (पान २ वर)

ठाकरे सेनेला िवधान सभेसाठी 
९६ जागा देण्याची मिवआत चचार्

कणकवली ( ितिनधी) 

महािवकास आघाडीच्या िवधान 
सभेची चचार् झाली. आघाडीतील 
ित ही प ांनी समान  येकी ९६ जागा 

लढवायच्या असे  ठरिव यात आले.
तशी चचार् महािवकास आघाडीचे 
नेते शरद पवार यांच्या उप थतीत 
िस वर ओक येथे झाले या बैठकीत 
कर यात आली.पूव  िशवसेना १२२ 
जागांवर लढवली ते हा ५४ आले.
आता ९६ लढवून २० तरी िनवडन 
येणार आहेत काय? असा सवाल 
भाजपा आमदार िनतेश राणे यांनी 
प कारांशी बोलताना कला.

िस वरओक म ये उ वज ना 
साधी खुच  सु ा िदली नाही. सा या 
सो यावर आणले.ते महािवकास 

आघाडीचे नेते उ व ठाकरे यांना 
जागा वाटपात   (पान २ वर)

िसंधुदुगार्तील पिहले अगरब ी युिनट  तरंदळत; आज शुभारंभ
कणकवली ( ितिनधी)

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण 
कषी िव ापीठ अंतगर्त  वनशा  
महािव ालय यांच्या वतीने तरंदळ 
येथे आयोिजत कर यात आले या 
‘बांबूपासून अगरब ी’ युिनटचा 
शुभारंभ  रिववार दुपारी ३ वाजता  
कलगु  डॉ.संजय सावंत यांच्या 
ह ते होणार आहे. िसंधुदुगार्तील हा 
पिहलाच मोठा अगरब ी क प आहे. 
महारा  शासन कषी िवभागाच्या 
रा ीय कषी िवकास योजनेअंतगर्त 
हा क प मंजूर कर यात आला 
आहे.कोकणातील बांबू जात च्या 
ि या संशोधनावर भर देऊन 
उ ोगिनिमर्ती कर याचे य न डॉ. 
बाळासाहेब सावंत कोकण कषी 
िव ापीठाने सु  कले आहे. बांबू, 

कणक िवक यापे ा उदब ीच्या 
काडीसाठी याचा उपयोग क यास 
जा त फायदा होईल, या दृ टीने 
य न सु  आहेत.
भारतात ७०० कोट च्या अगरब ी 

का ा चीन व हएतनाम या 
देशातून आयात क या जात आहेत. 
आप या देशाची मागणी आपणच पूणर् 
कर यासाठी वनशा  महािव ालय, 
दापोली येथे २०२० म ये िव ापीठाचे 
कलगु  डॉ. संजय सावंत यांच्या 
मागर्दशर्नाखाली संशोधन हाती 
घे यात आले आहे. थािनक बांबूच्या 
जातीपासून का ा काढ यासाठी 
मिशनरी खरेदी कर यात आ या 
असून यासाठी बांबू हॅ ड लीटर, 
बांबू टीक मेिकग, बांबू टीक 
िसझिनंग मिशन, अगरब ी मसाला 
अॅ लीयर, अगरब ी मसाला िमक्सर, 

बांबू ॉस किटग मिशन या मिशनचा 
वापर कर यात येत आहे.

मानगा व मेष बांबूच्या जातीच्या 
का ा तयार क न याच्या 
वापराकरीता आयटीसी कपनीकडन 
(मंगलदीप अगरब ी) चाचणी 
कर यात आली. या का ांचा दजार् 
उ म अस याचे िस  झाले असून 
आयटीसी कपनीकडन या का ांची 
मागणी कर यात आली आहे.वनशा  
महािव ालयातील शा  डॉ. अजय 
राणे, डॉ. ही. डी. ि पाठी, वनशा  
महािव ालयाचे माजी सहयोगी 
अिध ठाता, डॉ. मुराद बुर डकर यांनी 
शा ीय अ यास करुन का ांना 
अ र व मसाला लावून वनशा  
महािव ालयाने पिह यांदाच हाती 
घेतले या संशोधनातून अगरब ी 
काडी तयार कली आहे.

 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

रोजगाराच्या संधी िनमाण कर यासाठी ‘हनी िमशन’

क ीय मं ी नारायण राणे यांची मािहती : ३०० कोटी पयांचे अनुदान िवतरीत

राज थानमधील ८ मे रोजीच्या अपघातानंतर िनणय

  उपरा पती जगदीप धनखड यांचे आवाहन

२०२४ म ये वॉड देशांची 
िशखर प रषद भारतात होणार

नवी िद ली (वृ सं था)

 भारताचे पंत धान नर  मोदी 
जपान दौ यावर आहेत.यावेळी 
पंत धान मोदी यांनी क्वॉड देशांच्या 
िशखर प रषदेत सहभाग घेतला. 
तसेच २०२४ म ये होणारी क्वॉड 
देशांची िशखर प रषद भारतात होईल. 
यासाठी आ ही तयार आहोत, अशी 
मोठी घोषणा पंत धान मोदी यांनी 
यावेळी कली. जपानच्या िहरोिशमा 
शहरात जी-७  िशखर प रषदेच्या 
अंतगर्त आयोिजत क्वॉड देशांच्या 
बैठकीला पंत धान नर  मोदी यांनी 
संबोिधत कले. २०२४ म ये भारतात 
क्वाड प रषद आयोिजत करताना 
आ हाला आनंद होईल, असे 
पंत धान मोदी हणाले.

अमे रकचे अ य  जो बायडन, 
ऑ िलयन पंत धान अँथनी 

अ बनीज आिण जपानचे पंत धान 
फिमयो िकिशदा यांच्या भेटीत 
पंत धान मोदी हणाले की, या 
क्वाड प रषदेत सहभागी होताना मला 
आनंद होत आहे. इंडो-पॅिसिफक 
े ात शांतता, थैयर् आिण समृ ी 

सुिन चत कर यासाठी क्वाड समूह 
एक मह वाचे यासपीठ आहे. इंडो-
पॅिसिफक हे यापार, संधोधन आिण 
िवकासाचे इंिजन आहे, यात काही 

शंका नाही. इंडो-पॅिसिफकची सुर ा 
आिण यश कवळ या े ासाठीच 
नाही तर जगासाठी मह वाचे 
आहे, यावर आमचे एकमत आहे. 
रचना मक अजडा घेऊन आ ही 
लोकशाही मू यांच्या आधारे पुढ जात 
आहोत, असे पंत धान मोदी यांनी 
यावेळी बोलताना नमूद कले.

पंत धान मोद नी कले 
ऑ िलयांच्या   (पान २ वर)

जपानमध्ये ‘जी - ७’ देशां या 
प रषदेत मोद चा डका

टोक्यो (वृ सं था) 

भारताचे पंत धान नर  मोदी हे 
'जी ७' िशखर प रषदेच्या बैठकीत 
सहभागी हो यासाठी जपानम ये 
पोहोचले. यानंतर पंत धान नर  
मोद चे िहरोिशमा शहरात आगमन 
झाले आिण जपानचे पंत धान 
फिमयो िकिशदा यांची यांनी 
भेट घेतली. यादर यान या दो ही 
ने यांनी जागितक तरावर िविवध 
संकटांचा सामना कर याबाबत चचार् 
कली. जपान आिण भारत यांच्या 
जी-७ आिण जी-२० देशांचा हा 

मु य अजडा आहे. यावेळी जी-७ 
च्या िशखर प रषदेत सवार्िधक 
आ हाना मक मु ा रिशया - यु न 
यु  आहे. यािशवाय जी-७ प रषदेत 
िविवध मह वाच्या िवषयांवर चचार् 
कली जाऊ शकते. यानंतर मोदी 
यांनी महा मा गांधी यांच्या ितमेचे 
अनावरण कले. यादर यान मोद नी 
जगाला शांततेचा संदेशही िदला. 
तसेच, पंत धान नर  मोदी यांनी 
िहरोिशमा शहरात महा मा गांधी यांची 
ितमा थापन क यामुळ आिण 
यांच्या ितमेचे अनावरण कर याची 
संधी िद यामुळ   (पान २ वर)

 पंत धान मोद ची घोषणा
  जगाला िदला शांततेचा संदेश
सलग चार वेळा मह वाचे पाहुणे हणून झाले सहभागी

 डी.क. िशवकमार उपमु यमं ीपदी िवराजमान

 ‘लोक जमा करत होते २ हजारांच्या नोटा’, 
आरबीआयचे माजी ड युटी ग हनर यांची िति या

 लोकसभेच्या १८ जागांवर सु ा ठाकरे ठाम राहू शकत नाही
...त्या २००० च्या नोटांचे काय करावे याची उ वज ना िचंता

आ ही सवच मुसलमानांच्या िवरोधात नाही..
आ ही सवर्च मुसलमानांच्या िवरोधात नाही. मा  देश िवरोधात काम 

करणारे, धमाध मुसलमान आहेत यांच्या िवरोधात आहोत. देशािभमानी 
अनेक चांगले मुसलमान या  समाजात आहेत. अशा लोकांसमवेत 
आमचे नेहाचे संबंध आहेत, असे यावेळी यांनी सांिगतले.

समीर वानखेड यांची 
पाच तास चौकशी

मुंबई

आयर्न खान ज करणात 
२५ कोटी रुपयांची मागणी कर यात 
आ याचा आरोप असले या 
आयआरएस अिधकारी समीर 
वानखेड यांची आजची चौकशी 
संपली आहे. त बल पाच तासांच्या 
सीबीआय चौकशीनंतर उ ा पु हा 
यांची चौकशी हो याची शक्यता 
आहे. आयर्न खान करण आिण 
बेिहशोबी मालम ा यासंबंधी 
सीबीआयने आयर्न खान यांच्यावर 
नांची सरब ी क याची मािहती 

सू ांनी सांिगतली आहे.
समीर वानखेड यांच्या 

चौकशीसाठी िद लीतून देखील 
सीबीआयची टीम दाखल झाली आहे. 
वानखेडची ॉपट ,    (पान २ वर)

आमदार िनतेश राणे यांचा गौ य फोट

युवा उ ोजक 
ि तम गावड 

वाढिदवस िवशेष!


