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Tata Steel wants chrome ore
exports taken off ‘canalised’ list
ArcelorMittal
Nippon Steel bats
for duty waiver on
steam coal imports
ABHISHEK LAW
New Delhi, August 4

Two major steelmakers have
written to the Centre seeking as
sistance on various issues, in
cluding removal of chrome ore
exports from the canalised list
and waiver of import duty on
steam coal, a raw material used
in steelk making.
While Tata Steel sought re
moval of chrome ore from the
canalised list of export items,
ArcelorMittal Nippon Steel (AM/
NS) India wanted steam coal
brought under coal categories
on which import duty has been
waived oﬀ.
“Canalisation” of export
means export only through the
agencies designated by the
Central Government. Currently,
there is nil customs duty on an
thracite, pulverised coal and
coking coal.
Tata Steel addressed the let
ter, written in June, to the Union
Ministry of Commerce and the

Currently, there is nil customs duty on anthracite, pulverised coal
and coking coal

latter sought opinion of the
Ministry of Mines and forwar
ded a copy of the same to the
Ministry of Steel in July.
AM/NS India wrote to the
Chairman of Central Board of
Indirect Taxes (CBIC) and
sought “personal audience”.
Dispatch levels
Tata Steel raised concerns over
failure to maintain minimum
dispatch levels since export
through MMTC was hit because
of the latter’s ﬁnancial distress.
The letter says, Tata Steel Min
ing Ltd (TSML) – a 100 per cent
subsidiary of Tata Steel – ac
quired three mines, namely Su
kinda, Saruabil and Kamarda
through auctions in 2020. Rules

mandate a dispatch of min
imum 1.6 million tonnes
chrome ore per annum, failing
which penalty provisions will
be imposed. The chance of lease
termination by the Govern
ment is also not ruled out if
there is failure.
Being under the canalised
list, chrome ore has been expor
ted through MMTC and tenders
were ﬂoated in June. However,
after dispatch of materials to
container freight stations at
Vizag Port “for anticipated ex
ports”, the tenders were can
celled on June 6. Accordingly,
compliance of a minimum dis
patch requirement becomes
“very diﬃcult” and there is also
an “acute shortage of space at

the port” (as the previously dis
patched material is already
stacked there).
“We understand owing to ﬁn
ancial distress, MMTC has been
declared an NPA by the banks
due to nonpayment of working
capital loans and funded in
terest term loans. This poses a
threat for payment to MMTC’s
vendors...” it wrote adding that
removal of chrome ore from
the canalised list “would facilit
ate export without hindrance
and help miners” achieve min
imum dispatch targets and
avoid penalties.
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RCap resolution plan deadline may get extended till monthend
ANSHIKA KAYASTHA
Mumbai, August 4

The deadline for the submission
of a resolution plan for Reliance
Capital Ltd is likely to be exten
ded till the month end, accord
ing to a senior oﬃcial.

Potential bidders for Reliance
Capital, including Piramal Cap
ital and Housing, Torrent Invest
ment, and IndusInd Bank, had
approached the committee of
creditors (CoC) for an extension
until September 15 to complete

the due diligence. The CoC will
take 56 days to vote on the pro
posed extension before decid
ing on it, the source said.
The current deadline is Au
gust 10, which was preceded by
four extensions from the ori

ginal submission date of May 26.
Potential bidders can have
the option of either bidding for
Reliance Capital as a whole, with
all its arms, or any each of the in
dividual businesses of the
group.

Steam coal import
AM/NS India said steam coal is
used in corex furnaces for pro
duction of hot metal which is
then used in downstream pro
cess of steelmaking.
If the nil rate on basic cus
toms duty and agriculture in
frastructure and development
cess on steam coal is not
brought in, corex furnace and
sponge iron manufacturing
units will see an increase in raw
material cost, which will put
them at a cost disadvantage
versus those using coking coal
and lead to supply disruption.

LIC Housing Fin Q1 net leaps 6fold to ₹925 cr
OUR BUREAU
Mumbai, August 4

LIC Housing Finance (LICHFL) re
ported a sixfold jump in ﬁrst
quarter (Q1FY23) standalone net
proﬁt at ₹925 crore against ₹153
crore in the year ago quarter. The
gain comes on
the back of in
crease in net in
terest
income
and sharp decline
in both loan loss
provisions and
employee beneﬁt
expenses.
Growth on all lines
Net interest income (interest
earned less interest expended)
was up 26 per cent yearonyear
(yoy) at ₹1,610 crore (₹1,275 crore
in the yearago period). Loan loss
provisions fell about 63 per cent
to ₹308 crore (₹830 crore). Em
ployee beneﬁt expenses declined

55 per cent to ₹97 crore (₹215
crore). Total disbursements in the
reporting quarter shot up 76 per
cent to ₹15,201 crore (₹8,652
crore). Of this, disbursements in
the individual home loan and
project segments were at ₹13,131
crore (₹7,650
crore) and ₹309
crore
(₹237
crore), respect
ively. As at June
end 2022, the
outstanding
loans portfolio
was up 10 per cent yoy and stood
at ₹2,55,712 crore (₹2,32,548 crore
as at Juneend 2021).

sets (GNPAs) position improved
to 4.96 per cent (5.93 per cent).
Y Viswanatha Gowd, MD and
CEO, noted that with the easing of
pandemic and better economic
activity, there was an overall im
provement in demand in the

housing segment. This market
trend assisted the company in
higher disbursements and im
proved ﬁnancial performance
during the current quarter, he
said, adding the outlook for
credit growth was positive.

Demand in housing
Net Interest Margin (NIM) for the
quarter improved to 2.54 per cent
against 2.20 per cent in the cor
responding quarter previous
year.
The gross nonperforming as
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असतील कयाय?

उत्तर : मी लौमककाथा्षने राजभर्नातच राहणारा राज्यपाल

गोवा

नाही. मला लोकाांत ममसळण्यास आमण लोकाांची सपांिने दटपणे
आर्डते. त्यामुळे जनसांर्ाि हाच माझा एककलमी का्य्षक्रम
राज्यपालपिी आल्यार्र असेल. राज्यपाल हे घटनातमक
पि असले तरी त्या पिार्रील व्यक्तीला जनतेच्या आशा
आकाांकाांची, भार्नाांची मकमान मामहती असार्ी लागते.
माजी केंद्रीय कायदामंत्री
गोव्याच्या
राजकारणातील
मनण्षतथा
्यप्रक्री्ये
साठी ती महत्र्ाची
असते. अर्ध्वयू ॲड. रमाकांत

खलप यांचा आज अमृप्रश्न
तमहोत्सवी
गोव्याच्या कयाही
सक्रियफयायदया
राजकारणात
: जनतेतजन्मदिन.
अशया वमसळण्याचया
यया
तब्बल ५० वर्षांपासून ते कार्यपदयावर
रत आहेअसतयानया
त. ॲड.होतो?
खलप यांनी आपल्या राजकीय
उत्तरपक्षा
: ईशान्ये
कारकिर्दीची सुरुवात मगो
तून सुकरूडीलकेललोक
ी. गेनेलहमी
्या बाहे
२५रच्या
वर्षांमाणसाशी
पासून ते काँग्रेसमध्ये

ल.

पणजी, शुक्रवार, ५ ऑगस्ट २०२२
असून पक्षाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून गणले जातात. एक अभ्यासू, गोमंतकीय
अस्मितेसाठी लढणारा, कायदेतज्ज्ञ, मितभाषी नेता अशी त्यांची सर्वदूर ख्याती
आहे. त्यांच्या अमृतमहोत्सवी जन्मदिनानिमित्त ‘गोमन्तक’चे
संपादक-संचालक राजू नायक यांनी ‘गोमन्तक टीव्ही’साठी घेतलेली ही मुलाखत.

भाजपने मगोला पद्धतशीरपणे संपवले !
अमवत बगळे

पणजी ः मी जनतेत ममसळणारा राज्यपाल
आहे. सहा ममहन्याांपर्ू वी गोव्याच्या राजभर्नात
मी राहून गेलो होतो, तेवहा मला ्येथचे ्या्यचे
आहे, ्याची सुतराम कलपना नवहती. केरळ आमण
गोव्यामध्ये साम्य आहे. त्यामुळे आज दिल्ीत
असताना मला गोव्याच्या राज्यपालपिी बिली
वाताहत झाली
झाल्याचेभाजपसोबत
समजले,गेलते्याने
वहा मगोची
सुखार्ल्यासारखे
च
नाही का?
झाले असे मनोगत राज्याच्या राज्यपालपिी
युती करण्याविषयी
बिली १९९४
झालेलमध्ये
े पी.भाजपसोबत
एस. श्ीधरन
मपल्ई ्याांनी
आमच्या पक्षातनू प्रचंड दबाव आला होता. कारण त्यावेळी
‘गोमनतक’शी
बोलताना
व्यक्त
के
ल
.
े
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काही कार्यकर्ते मगोसाठी काम करत

िटकून र्ागतात. ती व्यक्ती सरकारी असेल तर बघा्यलाच
नको. सरकारी का्य्षक्रमाांर्र बमहषकार ठरून गेलले ा होता. मी
सांर्ाि साधणे सुरु केले आमण ते का्य्षक्रमाांतही सहभागी होऊ
लागले. आपण तर लोकाांना प्रेम दिले तर उलटपार्ली मकमान
द्ेर र्ाट्ाला ्येणार नाही एर्ढे नक्ी.
९

घाकडू न थेि पर्रीकरांची भूमिका तर आश्चर्यकारक
मांद्रेत पार्सेकरांनीही केला घात रा.स्व.सं
: मनोहर
ख्रिश्चन अल्पसंख्ाकांना

होते. भाजपसोबत युती करण्याच्या विरोधात मी होतो. पण
मगोमध्ये दोन प्रवाह निर्माण झाल.े सलग दहा वर्षांच्या
सत्तेमळ
ु े राज्यात काँग्सरे विरोधात वातावरण होत.े यामुळे
मगोला चांगली संधी आह,े असे माझे म्हणणे होत.े पण
मगोला मुख्यमंत्रिपद दणे ्याचे आश्वासन घऊ
े न भाजपसोबत
जावे लागले. राममंदिर, बाबरी मशीद अशा अनक
े कारणांमळ
ु े
देशात हिंदवू ादी वातावरण तयार झाले होत.े तसचे
आरएसएसचे कार्यकर्ते तळागाळापर्यंत जात होत.े मंदिर, मठ,
देवस्थाने आदी ठिकाणी जाऊन प्रचार सुरू होता. यामुळे
भाजपलातणावाची
पोषक वातावरणस्थिती
होत.े पण भाजपने माझा, पर्यायाने
मगोचा घात केला. मांद्रे मतदासंघात लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी
अमर्र्ामहत
माझ्यावदरचड्ष
िरेाधातहाभूमि
का घते ली. असू
यामुळन े भाजप केडरने मगोला
तो
खलाशी
महणू
न
काम
काहीच मदत केली नाही. परिणामी मांद्तरे नू माझा पराभव
झाला. करीत
मगोची होता.
सने ा संजगभरात
पवण्यापर्ू वी आधी सने ापतीलाच
थैम, ानहा भाजपचा
घातलेल्याछुपकोरोना
संपवायचे
ा अजेंडा होता. त्यात त्यांना यश
आले. वहा्यरसमु
यानंतर स्व.ळमनोहर
नी आश्चर्यकारक भूमिका
े दरचड्षपर्रीकरां
गोव्यात
घेतली.आला
निवडणुहोता
कीत तर
युतीकोरोनामु
आमच्याशी
ळे केली आणि
निवडणुजहाजे
कीनंतरबांमुिख्यमं
त्
रि
पद
प्रतापसिं
ह राणे यांना दऊ
े , अशी
झाल्याने तो सध्या
वेगळीचघरीच
भूमिका
घ
त
े
ली.
एकू
ण
च
मगोला
न
स्
े
तनाबू
त
होता अशी मामहती
करण्यासाठीच भाजपने पद्धतशीरपणे पावले टाकली.
ममळाली आहे. दरचड्षच्या
भाजपकडे आरएसएसची ताकद होती. केडर सोबत होता.
मृत्यूमगो
मुळमाग
े रात्रीे होता.
उमशराप्ययं
याबाबतीत
यामुळतचे ्या
माझा पराभव झाल.
भागात
तणार्ाची
नसथती
आणि मगो पक्ष कमकुवत झाला. होती.

बुधवार,
पणजी,
२०२१
७ जु�ै
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ाला �ितसाद
:मां�ते ील
(वाता�हर� एक�ण
मां�ते खे लसीकरण
ोल,ता.६

थेट ि��चन
क संघाकड�नन जा�याचे
रा�ट�ीय �वयंसेव बरोबर घेऊ पी. एस. �ीधरन
याकांना नेता अशी
अ�पसं�
आिण �यामुळेच
असलेला
कौश�य ची ओळख आहे. े वाटतात.
िप�� यां ते सवा�ना आपलेस
क�रळम�ये

तेर
वयोगटांतीलघेतला.
१८ ते ४५
�टका ��सवात लसीकरणाचा लाभ काय��म
३९५ नाग�रकांनी सभागृहात
दीपाली
मां�े पंचायती�याडॉ. अिजत मठकर, नाईक,
ाजी
झाला. यावेळीवणा� �गवेकर, क�श
पीटर
सु
�द�या गोवेकर,
पालयेकर,
महेश काळोजी,र
तेजल साळगावकर,
रॉबट� िडसोझा, इ�ामपूरकर, मयू
िडसोझा,
िमथुन
होते.
दीपक िकनळेकर,क�ए�ो �पि�थत
नाईक, सािबनो
िटका ��सव

े ��ा
चोडण येथ ६

:
(वाता�हर� वार
ता.
े गु�
चोडण,
हाय�क�लम�यै रोजी �टका
येथील दयानंद �द. १० जुल आयोिजत
शिनवार
मोहीम आिण
�द. ८ व
लसीकरण
��सवाअंतग�त आहे. �यांनी पिहलातो �यावा
�यांनी
कर�यात आली
घेतलेला नाही, तसेच आप�या
द�सरा डोस
आपले
असे आवाहन
व कोरोनापासून
संर�ण करावे,
क�ट�ंबाचे
आहे.
कर�यात आले
NOTICEPublic that
PUBLIC

ंवर �ेमाचा
तेथील लोका साहिजकच
समुदाय आहे. झाली आहे.
ि��चन �हणून िनयु�ी .
ा सं�येने
ाल
आहेत
यांनाही िमझोराम�या
आले होते. ल�णीय
तही मो� गो�याचे रा�यपअपे�ा वा��या धी ते क��मणन राजशेखरन
िनयु� कर�यात
णेच गो�या
भूमीत
आता
रा�यपालपदी े ि��तीधिम�यांची लोकसं�या
ं�या
िनवडणुक�आ
��लमब�ल यावर
क�रळ�मारे हे भाजपचे नेते
िमझोरामम�य ल��ीपसार�या मु
आहेत. लोकसभा िनयु�ी
�यां�
गोमंतक�या संबधं रािहलेलेभाजप
�देशा�य�पदी होते. रा�ट�ीय
आहे. त�पूव�, सु� कर�याची जबाबदारीसांभाळली
ळ
�यां�याकड�नअ�य� क��मणन राजशेखरन
�यांची क�र ही एक मह�वाचे कारण अ�पसं�याकांना
भाजपचे काय�होती, ती �यांनी समथ�पणे िजंक�यात ते
वषा�व करणा
ते
सोपव�यात
िव�वास
हो�यामागे ाकड�न थेट ि��चन
नेता अशी
प�ाने �दली
श भाजपचे

बहु���ा
�ा�ह��क

General and acquire
to the
Mr.
from
is given
to Purchase
No�ce
property PRABHU
intends
described
my client
Sawkar,
below
RAMCHANDRA
R. P.
from
and his
Shamsundarwidower,
SHAMSUNDAR
alias
SAWKAR,
Sawkar,
SAWKAR
SHAMSUNDAR SAWKAR,I
S/o. Ramchandra
ADITYA
Mr. ADITYA
PRABHUDESSA
children; wife Mrs. SUJATA
SANTOSH PURSHOTTAM
and his
SHARMILA Mr. SANTOSH SHAMSUNDAR
Mrs.
husband; Mr. SAILESH DIVYA SAILESH
I,
and her
wife Mrs. SHAMSUNDAR
PRABHUDESSA
and his SASHANT
SASHANT
SAWKAR
Mr.
Mrs. TRUPATIDEGVEKAR
and
SAWKAR, and his wife;
VISHNU
DEGVEKAR
SAWKAR Mrs. SHEWTA
SAWKAR,
VISHNU
SAWKAR,husband Mr.
RAMCHANDRAShamsundarin
and her
VISHAKHA Ramchandra
property
Mrs.
of the
of age,
of late
all major a�er
widow all as owners
Goa
North
Sawkar, all Indian Na�onals,
RAMESH
Ponda,
AND Mr. Phadtle,
subject,
of Borim,
VENDORS, Gurudas
all resident
late
RAMESH
to as the
referred PHADTE, S/o.Mrs. MANISHA
Bazarvada,
GURUDAS and his wife; No. 545,
as the
H.
engaged
as
Business, both R/o

403107, Demarcated
संघ
असलेला न�द
प��े�ठ�चा
PHADTE, Ponda Goa
क�रळ �दे िप��कडे �देशा�य�पद
property part of a larger
�वयंसेवक जा�याचे कौश�य
Marcela,
also
of the
ते २००६ दर�यान
होती. �हणूनच आहेत.
न
आली होती.
शहा
यांना बदलून �याही आधी २००३
is an undivided POROBO"
DEVELOPERS
बरोबर घेऊ ी िशफारस कर�यात नी �यां�याकड�न
which
PUNDALIK
“DHAKAR
मं�ी अिमत
यश�वी ठरले
होती. क�रळसार�या
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exchange,
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ा जातो. राजकारणाब
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सािह��यक, द�रिच�वाणीवरील
��नी �ट�ेार�ा रा��त
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सा�ह��क महामार��
�व�वध धा�म�क‘ओ �म�ोराम’
��नी को�वड भाषेतून ���ह�े�ा
तसेच
केरळमधी�
आ�ण म�याळम �ा�े; यात ि��ुडीस टू नन’
नुकतेच
�का�न ‘जि�टस फॉर ��,
आधार�े�े ाचा समावे� आहे.
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ची मने
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�चंता, ��ं

�े�ा�
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क����काळ हे सात�ाने ���हणारे
करताना

नवे रा�पा�

PUBLIC NOTICE

बरोबर घेऊन जाण्ाचे

शरद पवार
यांची
भविष्यवाणी
खरी ठरली!
कौशल्य
असले
ला नेता

�या केरळच

के
जी पु
∙ गो�ाचे असून �म�ोराम राजभवनम
१८ पु�
दोन इं�
ा काळात
पु�क�ती�
े

ी �व�ापी�ान

त जेजेट

स�ा�नत
∙ राज�ान��
�ीट पदवीने

ी ���े

त�ब�
���ह�ी
फॉर ��...’

े
१८ पु�तक

‘वसुधैव
अधोरे�खत
आप�ी
���हताना आंतरधम�य स�ोखाकाचे �का�न
सव��
या पु�

होते तर
���ा
∙ ‘जि�टस ा भारतीय समाजाती�
स�गतात. य��ा ह�े �ा�े �कास

पु
जोपासणा�यहोती असे िप��
खान
ाचे
यानी या
आ�रफ
जोसेफ
मोह�द
कर�ाची
या का�सं�ह
रा�पा� �ायाधी� �स�रयाक‘ओ �म�ोराम’
आ�े.
केरळचे
य��ा
े �नवृ�
कर�ात
आहे. िप��नायडू य��ा ह�े
�ाया�याच
���ह�ी
�ंक�ा
��ावना
उपरा�� पती
�का�न

ाळा
मा�क घोटझ�बणार�
नाकालाा बैठक�त चौकशीची मागणी

१९९०
ग्रेसला १९ आणि
मगोला
सर्वमध्ये
धर््वराज्यात
यांचा काँ
राज्य‘पालक’
: पान
९ १९ जागा मिळाल्या होत्या.
राम मंदिर आणि बाबरी मशीद प्रकरणांमुळे भाजपचे देशात प्राबल्य वाढत होते.
देशातील अनेक राज्यांत भाजप हातपाय पसरू पाहत होता. या पार्श्वभूमीवर
राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने मगोशी युती करावी आणि दोन्ही पक्षांनी अडीच-अडीच
वर्षे मुख्यमंत्रिपद वाटून घ्यावे, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ नेते
शरद पवार यांनी मांडला होता. असे केले नाही तर भाजप तुमच्या पुढे जाईल,
अशी भीतीही व्यक्त केली होती. शरद पवार यांनी याबाबत तत्कालीन पंतप्रधान
राजीव गांधी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. पण
काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी त्यास विरोध केला. मगोला अधिक महत्त्व द्यायला
नको असे म्हणत त्यांनी युती नाकारली. शरद पवार यांनी १९९० मध्ये केलेली
भविष्यवाणी आज शब्दशः खरी ठरल्याचे दिसतेय, असे ॲड. खलप म्हणाले.
इमारतीचा
नवीन माक�ट
िवषय लवकरच
आहे. तसेच
ी
ता.
ma
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घोटाळा झाला
Jmodm
9001…20157, EgE 8000…2014
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स्वच्छता
g§ñH¥ Vr
AmoEMEgEEg
व हातांची
क�ली पािहजे.�ाटदारां�या नावे सुर�ा माग�या मा�क घोटा�याच
तर पाळा
क�
रिक्षत अं
क�ले�या
नगरसेवक काम पूण� झा�यानंतर
पािहजे.
घाला, सु
ंमध�न
र�म
(सदैव मास्क
सूचना
वत�मानप�ा
तपास �हायलाच
सही क�न िश�क रािहलेली
सावंत, नगरा�य�
आहेत,
१९ रोजी�या
हमी �हणून ी �य�न करत चडेचे - िव�वास
लेखी परी�ा
ड
१९ व ०८.०८.२०
कारक�द�त
�कळ�यासाठ
आरोप क� यांनी
पदासाठीची िड�हीजन
ा संदभ�
आप�या
�पयांचा
�द. ०७.०८.२० जािहरातीच (एलडीसी) �या
सावंत
लोअर
असा सनसनाटी
गोवा
िव�वास
जर ८० हजारअसले
मंडळा�या
�िस� �ाले�यािड�हीजन �ाक� गोवा सरकार मधील - पणजी, येणर
नगरा�य�
झाला
बरीच
झाले�या पािलका
िवषय ः लोअर �क�ती संचालनालय, तं�िनक�तन, आ�तीनो रोजी घे�यात या
मा�क घोटाळा सखोल
मंगळवारी ा. �यामुळे ही बैठक
२०२१ ते ११.३०
सं
ल
२५ �ि�ल
कला आिण पदासाठीची सरकारी
बैठक�त क� िवरोधकांनीही स�ाधारी तर �या �काराची गरज पड�यास
ी परी�ा रोजी सकाळी १० िज��ांमधील
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आज ‘गोमन्तक टीव्ही’वर

ज्येष्ठ नेते ॲड. रमाकांत खलप यांची ‘गोमन्तक टीव्ही’वर विशेष
मुलाखत आज शुक्रवारी सकाळी ९, दुपारी १२ आणि २ वाजता
प्रक्षेपित करण्यात येईल. यू-ट्युबवरही ती पाहता येईल.

सर्वांगीण विकास व्हावा, येथील बहुजनांना संरक्षण मिळावे
गोमंतकीय हरवून गले ा आह.े गोमंतकीयांच्या अस्मितसे ाठी
तसचे दशे ाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून जावे, अशी त्यांची
लढणाऱ्या मगोला भाऊंच्या मृत्यूनंतर उतरती कळा लागली.
भूमिका होती. संयक्त
ु महाराष्ट्र चळवळीतून अनक
े विद्वान नते े शशिकलाताईंनी त्यांचा वारसा पुढे नले ा. पण दोघांच्याही
निर्माण झाल.े केवळ महाराष्ट्राला नव्हे तर दशे ाला विचारवंत, नते तृ ्व पद्धतीत अंतर असल्याने तसचे भाषावाद,
अभ्यासू नते े लाभल.े ना. ग. गोर,े प्र. के. अत्रे, जार्ज
विलिनीकरण आदी मुद्यांवरूनही राज्यात मगोविरुद्ध
फर्नांडिस यांची अनक
े भाषणे प्रत्यक्ष ऐकली. भविष्यात
वातावरण तयार झाल.े यामुळे तरुणांनी पक्षाकडे पाठ केली.
यापै
क
ी
मला
काहीं
स
ोबत
काम
करण्या
च
ीही
सं
ध
ी
मिळाली.
खरे पाहता मगोने आपल्या कारकिर्दीत अनक
े कामे केली.
कुणालातुमतैचीनातराजकीय
करणे कारकीर्द
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राज्यातील
वाड्यांवाड्यांवर
दै.परां
‘गोमन्तक’
याबाबत
गाल?
तु ्यादठकाणी
िक्त काय
एकाचसांपोमलसाला
परिस्थितीत पर्याय म्हणून समाजवाद पुढे आला.
आणि वस्त्यांवर सरकारी शाळा उभारल्या. भाऊंनतं र
तैनात गोव्याच्या
करण्यातसामाजिक,
आल्यानेराजकीय,
्युर्काला
आर्थिक,
भाऊसाहबे ांच्या मृत्यूनंतर मी सक्रीय राजकारणात आलो.
शशिकलाताईंनीही स्वच्छ कारभार केला. तरीही तत्कालीन
जीर्कृतिक गमर्ार्ा
आरोपमोठा वाटा
सांस्
आदी क्षेत्रातलागल्याचा
दैनिक ‘गोमन्तक’चा
त्यांच्या कन्या शशिकलाताई काकोडकर यांच्या नते तृ ्वाखाली विरोधकांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल.े राज्यात
अपघयातस्थळी
आहेकरीत
. वर्तमानपत्र
म्हणज
चे ‘गोमन्तक’
अशी त्यावेळी धारणा
रसत्यार्र
उतरून
अमधकाऱ्यार्र
मगो पक्षामृसत
ाठीयालया
काम सुरू केल.े पण कालांतराने
मगोची १४ वर्षे सत्ता होती. या काळात लोकहिताचे अनक
े
प्यत्न
होती.
्ती चळवळमागणी
असो, भाषा
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ु े तसचे
करतयानया
नयागररक.
विलिनीकरणाची
चळवळ असो, या प्रत्येकवेळी ‘गोमन्तक’न
े
भाऊसाहबे ांच्या भूमिकेला तिलांजली दिल्याने तळागाळातील
केली.
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कोणत्या
कारणामुळे बिघडले?
भाऊसाह
ब
े
ां
च
ी
इच्छा
असली
तरी
पु
ढ
े
त्यांनी
जनमत
कौलही
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ागा्षने मी त्याला विरोध केला. कारण अर्स काँग्सरे
जाणवला. भाऊसाहबे म्हणजे समाजाशी नाळ जुळलले ा नते ा
गेली पन्नास वर्षे तुम्ही राजकारणात आहात.
राष्ट्
रीय
काँ
मी.मी. अथा्षत ३८.५७ इांच पाऊस धक्ाबुक्ी मागे
केल्यामु
ळे रेलर्े खात्याने िूधसागरप्ययंत जाता ्येत.े मतथून रेलर्ेग्नसरे े सोबत गले ्याने मगोचे महत्त्वच शिल्लक राहणार
होय. त्यांनी गोव्यात सामाजिक क्रांती घडवली. त्यांचा पक्ष
वळून पाहताना तुम्हाला काय वाटते?
नव्हत,े ्येहे तस्पष्ट
आहे. रातगेलविलिनीकरणाच्य
्या र्रवी ५ जुबाजू
लपै ्ययंचता होता.सोमर्ारपासू
न (ता. ५) धबधब्याजर्ळ िूधसागर धबधब्याप्ययंत पोचता
.े होत.े ताईंचहे ी सुरूवातीला तचे मत होत.े परंतु
मगोपडला
गोवा महाराष्ट्
पण
अनक
े राजकीय नते ्यांच्या वरदहस्तामुळे
कोणत्यातरी
पडलेलब्या
पार्सापे
काांना मज्ार् केला आहे. िूधसागरजर्ळ रेलर्े १ ते २ मममनटे दबावामुळे ताईंनी अचानक काँग्सरे
भाऊसाहे
ांनी अशी
भूमिककाा का्यांिघाचा
ते ली तपाऊस
े समजावून जाण्यास
घ्यावे प्य्षटराज्यात
बिगरगोमंतकीयांची संख्या बसे मु ार वाढली आह.े
विलिनीकरणाचा निर्णय घते ला.याच कारणावरून माझे ताईंशी
मी.मी. अथा्ष
त ३.५
इांच कमी
पा्यी अथर्ा साहाजिकच
रेलर्ेतनू ही यामु
धबधब्याजर्ळ
थाांबडतेवाढली
. असून मूळ
लागे०८९.०
ल. भौगोलिकदृष्ट्या
छोट्या
शा असल
ले ्या गोव्याचा
ळे लोकसंख्याही प्रचं
राजकीय वितुष्ट निर्माण झाल.े

्ंदा सरासरीत
पाऊस मपछाडीवर

‘दूधसागर’प्यंत जाण्ास
रेलवे पोमिसांकडूि बंदी

आहे. गेल्या र्रवी सपटेंबर ममहन्याप्ययंत जाता ्येणार नाही.
पाऊसउपअधीक्षकां
पडला होता. त्यामुच
ळ्या
े पार्साने
टकच्यामोकळा
हद्ीर्र र् गोव्यातील
दहा
बढतीचाकना्षमार्ग
मर्क्रमाची नोंि केली होती. ्यांिा, मात्र भगर्ान महार्ीर अभ्यारण्यात असलेला
पणजी, पार्साने
ता. ४ (प्रतिनिधी)
ृपासागरिेशातील
मरळकरपाचव्या
यांना क्रमाकाांचा
अद्ापही
सरासरी गाठलेलनिरीक्षक
ी िूधकसागर
: नाही.
गोवा ता.पोलिस
दहा कमी
उपअधीक्षकपदी
.े
६ जुलखात्या
ै रोजीत पाऊस
धबधबाबढती
आहेमिळणार
. हा आह
धबधबा
सुमारे
अधीक्षकां
च
्या
रिक्त
असले
ल
्या
जागा
राहणार आहे. मात्र ८, ९ जुलै रोजीCHANGE
३१० मीटर OF
(१,०३०
िूट) उांचीर्रून
NAME
भरण्यासाठी तांत्रिक अडचण येत होती.
पार्साचा
जोर
र्ाढण्याची
शक्यता
कोसळतो.
त्याची
सरासरी
I, NEETABA UMEDSANG रुुंिी ३०
मात्र राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला गोवा
JADEJA,
of
आगे
.
हर्ामान
खात्याने
व्यक्त
के
ल
ी मीटर आहेResident
. मुसळधार पार्सात
्या
लोकसेवा आयोगाने सेवा काळ शिथिल
QTR NO. 244/10 IN 3TTR
आहेस. मान्यता दिल्याने हा बढतीचा LOCATION,
धबधब्याचे सौं
ि्य्ष अमधक
MT
COY, खुलते.
करण्या
मार्ग मोकळा झाला आहे. उपअधीक्षक
मारिया मोन्सेरात, गुरुदास गावड,े
एडविन कुलासो, नेल्सन अल्बुकर्क,
सुचते ा देसाई, एझिल्डा सापेको,
सुनीता सावंत, राजू राऊत देसाई,
धर्मेश आंगले, किरण पौडवाल यांना
अधीक्षकपदी तर बिनतारी संदशे मधील

BAMBOLIM CAMP, GOA,
do hereby wish to change
my name from JADEJA
NEETA BA to NEETABA
UMEDSANG JADEJA.
Hereafter In all my dealings
& Documents I will be
called by name NEETABA
UMEDSANG JADEJA.

िरर्रवी हजारो प्य्षटक ्यादठकाणी
भेट िेत असतात. मात्र, िोन
र्रायंपर्ू वीपासून रेलर्े खात्याने िूधसागर
थाांब्यार्र उतरण्यास प्य्षटकाांना मनाई
केली आहे. रेलर्ेतनू ्येणाऱ्या प्य्षटकाांना
कॅसलरॉकमधूनच परत पाठमर्ले जात
आहे. कुणालाही धबधब्याप्ययंत जाऊ
दिले जात नसून मन्यम मोडणाऱ्याांर्र
गुनहे िाखल केले जात आहेत.

काँग्रेसने माझी
कदर केली नाही

गेली २५ वर्षे मी राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये
कार्यरत आहे. पण पक्षाने माझी
म्हणावी तशी कदर केली नाही.
कोणतीही महत्त्वाची जबाबदारी किंवा
खासदारकीची उमेदवारी दिली नाही. पण
याचा सर्व दोष मी स्वतःला देतो. कारण
काँग्रेसमध्ये जाण्याचा सर्वस्वी निर्णय
माझा होता. मी चुकीचा निर्णय घेतल्याने
ही परिस्थिती आल्याचे मी मानतो. यामुळे
मी काँग्रेस पक्षाला दोष देत नाही, असे
ॲड. खलप म्हणाले.

राज्याची वाटचाल
बेबंदशाहीकडे

विद्यमान सत्ताधारी पक्ष असलेल्या
भाजपची वाटचाल पाहता राज्याची
वाटचाल बेबंदशाहीकडे चालली आहे,
असेच म्हणावे लागेल. आर्थिक नितीत
सरकार अपयशी ठरले आहे. चुकीचे
उद्योग, कॅसिनो संस्कृती, बेसुमार
लोकसंख्या, बेरोजगारी अशा अनेक
कारणांमुळे राज्याची पिछेहाट होत आहे.
पूर्वी खाण लॉबी निवडणुकांसाठी पैसा
पुरवायची, आता कॅसिनो लॉबी राजकीय
पक्षांना पैसा पुरवू लागली आहे. तसेच
महामार्गाचे कंत्राट घेणाऱ्या कंपन्यांही
यासाठी पुढे येत आहेत. भविष्यकाळात
ड्रग्स लॉबीही निवडणुकांमध्ये उतरेल,
अशी भीती खलप यांनी व्यक्त केली.

Notice is hereby given to the General Public at large
that our client desires to purchase from M/s Landmark
Developments, a Partnership Firm, having its Registered
Office at 303, Sharda Chambers, 15, New Marine Lines,
Mumbai-400 006 and its Branch Office at 105,Shiv Towers,
EDC Complex, Patto Plaza, Goa, two plots of land being
(1) Plot No. 62 admeasuring an area of 303 sq.mtrs. and
(2) plot No.63 admeasuring an area of 314 sq mtrs., Both
forming part of the property known Predio Oiteral Bonobo'
or 'Bandlo' or 'Bonoto' or 'Bondbo, admeasuring 75,000
sq.mtrs., situated at Village Bainguinim, Taluka Tiswadi,
surveyed under Survey No.20/1-A of Village Bainguinim,
being a part of the property described in the Land
Registration Office of Ilhas at Panaji under No. 17021 at
folio No.53 of Book 45 (New) and registered in the Taluka
Revenue Office at Panaji under No. 159 and 165, which
Plots are more particularly described in Schedule I and
Schedule II respectively and are jointly hereinafter referred
to as the 'Said Plots'.
Any Person/s, Banks, Financial Institutions or entity having
any right, claim, title or interest in/over the said Plots or any
part thereof by way of tenancy, mundkarship, inheritance.
gift, lease, mortgage or any other legally enforceable claim
or right or any other document of whatsoever nature, may
lodge their claims and objections to the proposed sale of the
said plots to our client, through us at the below mentioned
address with documentary proof in support of such claims
and objections within 15 days from the date of publication
hereof, failing which, it shall be presumed that there are
no claims or objections from any one to the proposed sale
and our client shall thereafter be free to complete the sale
without any further reference to any third parties.
SCHEDULE I
(Description of the Said Plot No.62)
ALL THAT Plot No.62, admeasuring an area of 303 sq.mtrs.
forming part of the property known 'Predio Oiteral Bonobo'
or 'Bandlo' or 'Bonoto' or 'Bondbo, admeasuring 75,000
sq.mtrs., situated at Village Bainguinim, Taluka Tiswadi,
surveyed under Survey No.20/1-A of Village Bainguinim,
being a part of the property described in the Land
Registration Office of Ilhas at Panaji under No. 17021 at
folio No.53 of Book 45 (New) and registered in the Taluka
Revenue Office at Panaji under No. 159 and 165. The Said
Plot No.62 is bounded as under:
On the East: By plot no.63 of Survey nom20/1A
On the West: By plot no.61 of survey no.20/1A
On the North: By internal road of plot Survey no.20/1-A
On the South: By property bearing Survey no.20/1
SCHEDULE II
(Description of the Said Plot No.63)
ALL THAT Plot No.63, admeasuring an area of 314 sq.mtrs.
forming part of the property known 'Predio Oiteral Bonobo'
or 'Bandlo' or 'Bonoto' or 'Bondbo, admeasuring 75,000
sq.mtrs, situated at Village Bainguinim, Taluka Tiswadi,
surveyed under Survey No.20/1-A of Village Bainguinim,
being a part of the property described in the Land
Registration Office of Ilhas at Panaji under No. 17021 at
folio No.53 of Book 45 (New) and registered in the Taluka
Revenue Office at Panaji
under No.159 and 165. The Said Plot No.62 is bounded as
under:
On the East: By plot no.64 of survey no.20/1A
On the West: By plot no.62 of Survey no.20/1A
On the North: By internal road of plot Survey no.20/1-A
On the South: By property bearing Survey no.20/1
Sd/Seal
S. N. JOSHI & ASSOCIATES ADVOCATES
T-14/13, 3rd floor, Jairam Complex', Nevgi- Nagar,
Mala, Panaji, Goa.
Email: advsnjoshi@gmail.com
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१. सेबी िनयमन ३३ या (िल«टंग ऑ«®लगेशस अँड िड°ोजर ²र³ायरम´टस्) िनयमन, २०१५ खाली ३ ऑगट २०२२ रोजी टॉक ए¸च´िजसकडे सादर क¡लेया ३० जून २०२२ रोजी संपलेया ितमाहीया तपशीलवार प¹दतीया िवºीय िन»कषाचा हा वरील भाग आहे. ३० जून २०२२ रोजी संपलेया ितमाहीया अलेखापरीि¼त िवºीय िन»कषाचा
संपूण फॉरमॅट कपनीया www.zuari.in या वेबसाईटवर आिण टॉक ए¸च´जीसया www.nseindia.com आिण www.bseindia.com या वेबसाईटवर उपल®ध आहेत.
२. हे िन»कष इंिडयन अकाऊटÁग टॅडडस् (‘आयएनडी एस’) या कपनी कायदा २०१३ या कलम १३३ वाचा याखालील िनयमांनुसार तयार करयात आले आहे.
थळ ः झुआरी नगर, गोवा
दनांक : ३ ऑगट, २०२२

झुआरी ॲो किमकस िलिमटेड या संचालक मंडळासाठी आिण तफ
सही/- िनतीन एम. कटक
कायकारी संचालक,
डीआयएन ः ०८०२९८४७

