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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

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 fi�nancial 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 fl�oated 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 diffi�cult” 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 fi�n
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. 

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.

Tata Steel wants chrome ore
exports taken off ‘canalised’ list
ArcelorMittal

Nippon Steel bats

for duty waiver on

steam coal imports

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

and coking coal 

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

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 offi�cial.

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. 

RCap resolution plan deadline may get extended till monthend 

OUR BUREAU

Mumbai, August 4

LIC Housing Finance (LICHFL) re
ported  a  sixfold  jump  in  fi�rst
quarter (Q1FY23) standalone net
profi�t 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 benefi�t
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 benefi�t 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). 

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

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  fi�nancial  performance
during  the  current  quarter,  he
said,  adding  the  outlook  for
credit growth was positive.

LIC Housing Fin Q1 net leaps 6fold to ₹�925 cr 
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भाजपसोबत गेल्ान ेमगोची वाताहत झाली 
नाही का?

१९९४ मध्ये भाजपसोबत ्तुी करण्ाविष्ी 
आमच्ा पक्ातून प्रचंड दबाि आला होता. कारण त्ाियेळी 
राष्ट्ी् स्ि्संयेिक सघंाचये काही का ््यकतते मगोसाठी काम करत 
होतये. भाजपसोबत ्तुी करण्ाच्ा विरोधात मी होतो. पण 
मगोमध्ये दोन प्रिाह वनमा्यण झालये. सलग दहा िषाांच्ा 
सत्येमळुये राज्ात काँग्येसविरोधात िातािरण होतये. ्ामुळये 
मगोला चागंली सधंी आहये, असये माझये म्हणणये होतये. पण 
मगोला मखु्मवंरिपद दयेण्ाचये आशिासन घयेऊन भाजपसोबत 
जािये लागलये. राममदंदर, बाबरी मशीद अशा अनयेक कारणामुंळये 
दयेशात वहदंिूादी िातािरण त्ार झालये होतये. तसयेच 
आरएसएसचये का््यकतते तळागाळाप्ांत जात होतये. मंददर, मठ, 
दयेिस््ानये आदी दठकाणी जाऊन प्रचार सरुू होता. ्ामुळये 
भाजपला पोषक िातािरण होतये. पण भाजपनये माझा, प्ा््य ानये 
मगोचा घात केला. मांद्ये मतदासघंात लक्मीकातं पासतेकर ्ानंी 
माझ्ाविरयेाधात भवूमका घयेतली. ्ामळुये भाजप कडेरनये मगोला 
काहीच मदत केली नाही. पदरणामी मांद्येतनू माझा पराभि 
झाला. मगोची सयेना सपंिण्ापिूवी आधी सयेनापतीलाच 
सपंिा्चये, हा भाजपचा छुपा अजेंडा होता. त्ात त्ानंा ्श 
आलये. ्ानतंर स्ि. मनोहर परवीकरांनी आशच््यकारक भूवमका 
घयेतली. वनिडणकुीत ्तुी आमच्ाशी कलेी आवण 
वनिडणकुीनतंर मखु्मवंरिपद प्रतापवसहं राणये ्ानंा दयेऊ, अशी 
ियेगळीच भवूमका घयेतली. एकूणच मगोला नयेस्तनाबतू 
करण्ासाठीच भाजपनये पद्धतशीरपणये पािलये टाकली. 
भाजपकडये आरएसएसची ताकद होती. कडेर सोबत होता. 
्ाबाबतीत मगो मागये होता. ्ामळुयेच माझा पराभि झाल. 
आवण मगो पक् कमकुित झाला.

तमुची राजकी् कारकीर्द आणि  
र.ै ‘गोमन्तक’ ्ाबाबत का् सागंाल?

गोव्ाच्ा सामावजक, राजकी्, आव््यक, 
सासं्ककृवतक आदी क्येरिात दैवनक ‘गोमन्तक’चा मोठा िाटा 
आहये. ित्यमानपरि म्हणजयेच ‘गोमन्तक’ अशी त्ाियेळी धारणा 
होती. गोिामकुती चळिळ असो, भाषा चळिळ असो वकिंा 
विवलनीकरणाची चळिळ असो, ्ा प्रत्येकियेळी ‘गोमन्तक’नये 
आपला सवरि् सहभाग नोंदिला आहये. ्ा दवैनकानये किेळ 
परिकार घडिलये नाहीत तर किी, सावहवत्कही घडिलये. 
माझ्ा राजकी् कारवकदवीत ित्यमानपरंिाचंा मोठा िाटा असनू 
्ात ‘गोमन्तक’चये ्ोगदान अवधक आहये, अशी प्रवतवरि्ा 
ॲड. रमाकातं खलप ्ांनी व्कत केली. मगोचये सितेसिा्य त्ा 
गोव्ाचये पवहलये मखु्मरंिी भाऊसाहयेब बादंोडकर हये द्ष्ये नयेतये 
होतये. गोमतंकी् आवण गोमतंक हाच त्ाचं्ा राजकारणाचा 
पा्ा होता. वखलाडूितृ्ी, दानशूरपणा आवण ियेळ-प्रसगं पाहून 
वनण््य  घयेण्ाची क्मता हये त्ांचये गणु होतये. 

तमुच्ावर कोिाचा अणिक प्रभाव होता? 
्ाची ्ादी मोठी होईल. तरीही महातमा गाधंी, 

सभुाषचदं् बोस ्ांचये नाि प्राधान््ानये घ्ािये लागयेल. 
गोिामकुतीसाठी लढणाऱ्ा अनयेक नयेत्ाचं्ा भाषणाचंा प्रभाि 
माझ्ािर पडला होता. त्ात भाऊसाहयेबाचंा प्रभाि अवधक 
जाणिला. भाऊसाहयेब म्हणजये समाजाशी नाळ जळुलयेला नयेता 
हो्. त्ानंी गोव्ात सामावजक रिांती घडिली. त्ाचंा पक् 
मगो गोिा महाराष्ट्ात विवलनीकरणाच् बाजचूा होता. पण 
भाऊसाहयेबानंी अशी भवूमका का घयेतली तये समजािून घ्ािये 
लागयेल. भौगोवलकदृष्टा छोट्ाशा असलयेल्ा गोव्ाचा 

सिाांगीण विकास वहािा, ्ये्ील बहुजनानंा सरंक्ण वमळािये 
तसयेच दयेशाच्ा मुख् प्रिाहात सामािून जािये, अशी त्ाचंी 
भूवमका होती. सं् कुत महाराष्ट् चळिळीतनू अनयेक विद्ान नयेतये 
वनमा्यण झालये. किेळ महाराष्ट्ाला नवहये तर दयेशाला विचारिंत, 
अभ्ास ूनयेतये लाभलये. ना. ग. गोरये, प्र. क.े अरिये, जाज्य 
फनाांवडस ्ाचंी अनयेक भाषणये प्रत्क् ऐकली. भविष्ात 
्ापकैी मला काहींसोबत काम करण्ाचीही सधंी वमळाली. 
दयेशात एकीकडये भाडंिलशाही आवण दसुरीकडये डािये अशा 
पदरवस््तीत प्ा््य  म्हणनू समाजिाद पढुये आला. 
भाऊसाहयेबाचं्ा मृत्नूतंर मी सरिी् राजकारणात आलो. 
त्ाचं्ा कन््ा शवशकलाताई काकोडकर ्ाचं्ा नयेततृिाखाली 
मगो पक्ासाठी काम सरुू कलेये. पण कालातंरानये 
शवशकलाताईंशी राजकी् मतभयेद झालये. 

गोव्ाला घटकराज्् णमळाल,े ्ाचा फा्रा 
झाला?

गोव्ाचये विवलनीकरण महाराष्ट्ात वहािये अशी 
भाऊसाहयेबाचंी इचछा असली तरी पढुये त्ानंी जनमत कौलही 
मोठ्ा मनानये स्िीकारला. गोव्ाला घटक राज्ाचा दजा्य 
प्राप्त झाल्ानये अनयेक लाभ झालये. छोटये असलये तरी एक राज् 
म्हणनू गोव्ाला मानाचये स््ान वमळालये, वनण््य ाचये स्िाततं्् 
वमळालये. केंद्शावसत राज् म्हणनू वमळणारी दयु्म िागणकू 
बदं झाली. गोिा मुकतीनतंर नयेहरूनंी गोव्ाचा विकास 
गोमंतकी्च करतील, असये विधान कलेये होतये. पण गोव्ानये 
कलेयेलये बदल इतक ेियेगिान होतये की, गोमतंकी् अवस्मता 
हरिून गयेली. राजकारणानये तर सि्य सीमा पार कले्ा आहयेत. 
बावलश राजकारणामळुये राज्ापढुये सकंट वनमा्यण झालये आहये.

गलेी पन्ास वर्षे तमुही राजकारिात आहात. 
माग ेवळून पाहताना तमुहाला का् वाटत?े 

अनयेक राजकी् नयेत्ाचं्ा िरदहस्तामळुये 
राज्ात वबगरगोमंतकी्ाचंी सखं्ा बयेसमुार िाढली आहये. 
साहावजकच ्ामुळये लोकसखं्ाही प्रचडं िाढली असनू मळू 

गोमतंकी् हरिनू गयेला आहये. गोमतंकी्ाचं्ा अवस्मतयेसाठी 
लढणाऱ्ा मगोला भाऊचं्ा मतृ्नूतंर उतरती कळा लागली. 
शवशकलाताईंनी त्ाचंा िारसा पढुये नयेला. पण दोघाचं्ाही 
नयेततृि पद्धतीत अतंर असल्ानये तसयेच भाषािाद, 
विवलनीकरण आदी मदुािंरूनही राज्ात मगोविरुद्ध 
िातािरण त्ार झालये. ्ामळुये तरुणानंी पक्ाकडये पाठ कलेी. 
खरये पाहता मगोनये आपल्ा कारवकदवीत अनयेक कामये कलेी. 
कूळ-मुडंकारसारखये का्दये कलेये. राज्ातील िाडािंाडािंर 
आवण िस्त्ािंर सरकारी शाळा उभारल्ा. भाऊनंतंर 
शवशकलाताईंनीही स्िचछ कारभार कलेा. तरीही ततकालीन 
विरोधकानंी त्ाचं्ािर भ्रष्ाचाराचये आरोप कलेये. राज्ात 
मगोची १४ िषते सत्ा होती. ्ा काळात लोकवहताचये अनयेक 
वनण््य  झालये. पण भ्रष्ाचाराच्ा खोट्ा आरोपामंळुये तसयेच 
भाऊसाहयेबाचं्ा भवूमकलेा वतलाजंली ददल्ानये तळागाळातील 
का््यकतते पक्ाविरोधात गयेलये. 

शणशकलाताईंशी तमुच ेराजकी् सबंिं 
कोित्ा कारिामुळ ेणबघडल?े

आणीबाणीनतंर इदंदरा गाधंींना दयेशात पनु्हा बळकट 
वहा्चये होतये. ्ासाठी प्रादयेवशक राजकी् पक्ानंा जिळ 
करण्ाची भवूमका त्ानंी घयेतली होती. त्ाचियेळी जनता दल, 
समाजिादी पक्ही स््ावनक पक्ानंा चचुकारत होतये. 
आणीबाणीमळुये इदंदरा गाधंींची सत्ा गयेली असली तरी 
कालातंरानये त्ा पनु्हा उभारी घयेतील, ्ाची मला खारिी होती. 
्ासाठीच मगोनये कागँ्येससोबत जािये, असा विचार मी माडंला 
होता. पण ताईंनी स्ितरंिपणये वनिडणकू लढिण्ाचा वनण््य  
घयेतला. नतंर राज्ातील अस्य कागँ्येस राष्ट्ी् कागँ्येससोबत 
गयेली. त्ानतंर पनु्हा कागँ्येसमध्ये जाण्ाविष्ी चचा्य सरुू 
झाली असता मी त्ाला विरोध कलेा. कारण अस्य कागँ्येस 
राष्ट्ी् कागँ्येससोबत गयेल्ानये मगोचये महत्िच वशल्लक राहणार 
नवहतये, हये स्पष् होतये. ताईंचयेही सरुूिातीला तयेच मत होतये. परतंु 
कोणत्ातरी दबािामळुये ताईंनी अचानक कागँ्येस 
विवलनीकरणाचा वनण््य  घयेतला.्ाच कारणािरून माझये ताईंशी 
राजकी् वितषु् वनमा्यण झालये.

भाजपन ेमगोला पद्धतशीरपण ेसपंवले!

 मंगळवारचा पाऊस 
              ०२२.८ मम. मी.

 एकूण पाऊस 
 ९७९.९ मम. मी.

अंदाज ः राज्ात दक्षिण व 
उत्तर गोव्ात जोरदार पावसाची 
शक्ता आहे.

पर्जन्यमान
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�ोधक�रअरचा
िववेक वे��कर

बा�क-पा�क
����ज� ���ारकर

‘‘हा
मावशीचा ड

बा आहे. त
ु�ही शिनवार

ी ित�याकड
ं राहायला ज

ाल,

ते�हा घेऊन
जाल का?’’

आईनं मुलांन
ा आठवण क

�ली.

‘‘हो, देऊ क
�!’’ मुलांनी

अगदी मो�
ा आवाजात

उ�र �दलं.

‘‘िवस� नक
ा, आठवणीन

ं �या,’’ आई
नं सांिगतलं.

शिनवार उज
ाडला, नेहमी

�माणे

मुलांना माव
शीकडं जात

ाना घाई झाल
ी आिण ती ड

बा घरीच िव
स�न गेली.

आईला हे

ल�ात आल
ं, ते�हा ती म

ुलांवर वैताग
ली.

‘‘िकती आठ
वणीनं सांिग

तलं होतं रे त
ु�हाला? कश

ा अशा गो�ी
िवसरता?’’

असं

�हणून ितनं म
ुलांना झापल

ं, पण मुलांव
र �ढ�म फरक

पडलेला होत
ा.

‘‘आता माव
शी घरी येई

ल, ते�हा त
री ितला आ

ठवण कराय
ची मला आ

ठवण

करा.’’ आई
नं पु�हा मुला

ं�याच ग�य
ात माळ घात

ली.

मावशी येऊ
न छान चार

तास ग�पा म
ा�न गेली,

पण ग�पां�य
ा नादात आ

ई पु�हा

डबा �ायची
िवसरली, त

ी िवसरलीच
! या वेळी ज

बाबदारी टाक
णार क�णावर

? ग�पा

रंग�या �याल
ा द�सरं कोण

काय करणार
?

‘‘अगं, आज
ी अधूनमधून

मावशीकडं ज
ात असते, त

ीच तुझं काम
आठवणीनं क

�

शक�ल!’’ म
ोठीनं आईल

ा आठवण क
�न �दली. आ

ईचे डोळे चम
कले.

‘‘हे अगदी
बरो�बर सांि

गतलंस तू!’
’ आईनं मन

ात�या मनात
उडी मारत म

ुलीचं

कौतुक क�ल
ं.

आता आजी
कडं हा डब

ा पाठवून �
ायचा, एवढ

ंच ‘टा�क’ उ
रलं होतं. आ

जीकडं

डबा पाठवाय
चा, तर तो �

रकामा पाठव
ून चालणार न

ाही, हेही आ
ईला माहीत

होतं.

‘‘आजीसाठ
ी मी ओ�य

ा नारळा�या
करं�या कर

णार आहे.
तु�हालाही ख

ाय�या

आहेत का?
’’ आईनं मुल

ांना िवचा�न
घेतलं. नका

राथ� उ�र द
ेणं अपेि�त

न�हतंच.

आईनं मग ए
क� �दवशी ओ

�या नारळा�
या करं�यांच

ा घाट घातल
ा. मुलांनाही

�या ह�या

अस�यामुळ
ं, नारळ खोव

ून देणं, गूळ
बारीक िच�

न देणं अशा
कामांत �यांन

ा मदतीला

घेतलं. अग
दी मनापास

ून ओ�या
नारळा�या

करं�या क��
या. मुलंच

एक� �दवशी

आजीकडं ज
ाणार होती, त

े�हा �यां�याब
रोबर आठव

णीनं आजीक
डं डबा पाठव

ून �दला.

आजी करं�य
ा बघून खूष

झाली.

‘‘छान झा�य
ायंत करं�या

!`` हे सांगा
यला आजीन

ं फोन क�ला,
ते�हा आईन

ं डबा

परत पाठवू
नकोस, मुल

ां�या मावश
ीकडं जाशील

ते�हा तो नेऊ
न दे, याची

आठवण

क�न �दली.
आजी काही

लगेच जाणा
र न�हती, प

ण एवढे �दव
स घरात पड

�न असलेला
तो डबा

आता तरी म
ावशी�या घर

ी पोहोचेल, य
ाची आईला

खा�ी होती.
चार-पाच �द

वस असेच

गेले. ड�याच
ा िवषय आई

िवस�नही ग
ेली होती. एक

� �दवशी बाब
ा ऑिफसमध

ून आले

आिण �यांनी
मुलांना हाक

ा मार�या.

‘‘हे �या लाड
�! आजीनं त

ुम�यासाठी प
ाठवलेत!’’

�यांनी सांिग
तलं, मुलांनी

लगेच

धाड घालून
एक�क लाड� ग�म

क�ला. बाबा
आजीकडं क

धी गेले होत
े, हेच आईल

ा

कळेना.
‘‘अगं, तु�य

ा बाबांचं बँक
�चं एक काम

करायचं होत
ं, �यासाठी ग

ेलो होतो. त
ु�या

आईची भेट
झाली नाही,

पण ितनं आ
ठवणीनं हे ल

ाड� �यायचा
िनरोप �दला

होता, �हणून

घेऊन आलो
!`` बाबांनी

आनंदानं सा
ंिगतलं. आई

लाही छान व
ाटलं.

‘‘...आिण ह
े बघ. आपल

ा डबा रािहल
ा होता, ित�य

ाकडं. मी बर
ो�बर ओळख

ला.

तु�या बाबांन
ा सांगून तोह

ी घेऊनआल
ोय!’’ बाबांन

ी िपशवीतून
मावशीकडच

ा रािहलेला

तोच डबा क
ाढला आिण

आईचा चेहर
ा बघ�यासार

खा झाला!

डबा ऐसपसै
!

परदे�ात ��
कताना...

राजीव बोस

ए किवसावे श
तक रोबो�ट�स�

या मा�यमा
तून तं��ान

ात �ांती आण
णारे

अ�द�त वष�
�हणून ओळ

खले जाईल,
यात शंका न

ाही. या तं��
ानाने सव�च

�े�ांत �ांित
कारी बदल घ

डवून आणल
े आहेत, �या

चबरोबर �य
ाचे मह�वाच

े

वैिश� �हणजे मानव
ी इितहासात

ील कामगार
ांचे सवा�त म

ोठे �थलांतर
झाले आहे.

या

तं��ानामुळ
े ल�ावधी न

ोक�या जाण
ार अस�या,

तरी तेव�ा
च न�या नोक

�या तयार

होणार आहेत
. सवा�त मह

�वाचे �हणज
े, स�याचे न

ोक�यांचे �व
�प पूण�पणे

बदलणार

आहे. रोबो�
ट�सचे �ान

आिण तांि�क कौश�ये अ
स�यास िव�ा�या�ना

श�दश�

कोण�याही इ
ंड�ट�ीम�ये

नोकरीसाठी
अज� करतान

ा फायदा होण
ार आहे.

या �े�ाची
गरज ओळख

ून जगभरात
ील ब�तांश

सं�था आिण
सरकारांनी म

ोठी

आिथ�क तरतूद क�न
ठेवली आह

े. या िनधीच
ा उपयोग य

ा �े�ाची व
ाढ व �गती

सुिन��चत
करणे व मानवाचा आ

यु�य सुकर कर�य
ासाठी क�ल

ा जाणार आ
हे.

दळणवळणा
साठी �वयंच

िलत कार,
व�तूंची ने-आ

ण कर�यास
ाठी ड�ोन तं�

�ानाचा

वापर, मान
वरिहत िवम

ानां�या मद
तीने देशा�य

ा सीमा सुर
ि�त करणे

यांसार�या

�े�ांतील संशोधनावर
आघाडी�या

संशोधन सं�
थांनी अिधक

भर �दला आ
हे. या

�े�ात काम
कर�यासाठी

िव�ा�या�कडे
मोठे कौश�

य व शै�िण
क गुणव�ा गर

जेची

आहे. इले�
�टॉिन�स, ट

ेिलक�युिनक
�शन, इले��

ट�कल, मॅक
�िनकल व कॉ��युटर

इंिजिनअ�रंग
�े�ातील िव

�ा�या�ना रो
बो�टक �े�ा

तील मह�व
ा�या नोक�य

ा खुणावत

आहेत.
रोबो�ट�सम

�ये क�रअर
क� इ��छण

ा�या िव�ा�
या�नी आपल

े शै�िणक �
येय खूप

आधीच िन��
चत करायल

ा हवे. �या�
या जोडीला

िश�ण घेता
नाच या �े�

ात इंटन�िशप

िक�वा थेट क
ामाचा अनुभ

वही घेणे गर
जेचे आहे. य

ा अ�यास�
मासाठी �य

ोगशाळांवर

खूप मोठी आ
िथ�क गुंतवणूक करावी लाग

ते, �यामुळे
मा�यता�ा�

सं�थाम�येच
हा

अ�यास�म
िशकवला ज

ातो व साहि
जकच �यास

ाठीचे शु�क
ही खूप जा�

त असते.

मा�, या �े�
ात िश�ण प

ूण� क��यानंत
र िमळणारे उ

�प�ही मोज
�यापिलकड

चे असेल,

हे न��.

अमय�द
सधंी

रोबो����ा

����ातनू

�र-�����ग

िवनोद िबडव
ाईक

य शाब�ल नेहमीच बोलले जाते, परंतु

अपयशाब�
ल कोणीही बोलत नाहीत.

‘अपयश �हणजे वाई
ट’ हेच आतापय�त

आप�या म
नावर िबंबव

�यात आलेले आ
हे. यश�वी

�य�ीवर ख
ूप काही िलि

हले जाते. अ
शा �य��न

ा �यांनी

िमळवले�य
ा यशाचे स

ू� नेहमीच
िवचारले ज

ाते. मा�,

अपयशातून
आपण काय िशकल

ा हे कोणीह
ी िवचारात

नाही. यश�
वी लोकांक

ड�न �ेरणा
अव�य �यावी, पण

अपयशी ल
ोकां�या क

थाही ऐका�
यात असे कोणा

ला

वाटत नाही.
दहा �य�ी

यश�वी होत
असतील तर

, १००

�य�ी अप
यशी होत अ

सतात. या
अपयशी �य

��चा

संघष� कोणी
ही सांगत ना

हीत आिण क
ोणीही ऐकत

नाही.

अपयश ही यशाची
पिहली पाय

री आहे, ह
े फ�

आपण सुिवचार �ह
णून वापरत

ो. परंतु �य
ामागचा अथ

�

आपण समजू
न घेत नाही.

��येक यश�
वी �य�ी ह

ीसु�ा

एक�काळी अ
पयशी, अय

श�वी होती
, हे आपण

िवस�न

जातो.
यश�वी �य

�ी आिण
कथांमधून आ

पण बरेच क
ाही

िशकतो, पर
ंतु अपयशी

�य�ीकड�न
आिण अयश�वी

घटनांमधून
आप�याला

आयु�यभर
पुरणारे िश�

ण िमळ�

शकते. हाच
�ि�कोन आ

प�या �वत
��या अपय

शाब�ल

असायला ह
वा. अपयश

�हणजे तु�ह
ी क�लेला �

य�न,

अपयश �हणजे अन
ुभवाची िश

दोरी, अपय
श �हणजे

तु�हाला ज
िमनीवर ठेव

णारा िश�क
, अपयश

�हणजे

तुम�या पुढी
ल यशाची

गु�िक�ी आिण अप
यश �हणजे

तुमचा माग
�दश�क. खेळ

ातील एक डाव हरलो �हण
जे

आपण अपय
शी ठरत नाह

ी, तसेच आ
यु�यात आल

ेले एक

अथवा अन
ेक अपयश �हण

जे िनयती न
ाही. अपयश

ातून

िशक�याची
तयारी मा� ह

वी. क�रअर
म�येआिण

कामा�या

अपय��ी

जागी येणार
े अपयश बर

ेच काही िश
कवून जाते.

��येक

अनुभवाकड
े गु� �हणून बघा

यला पािहज
े. अपयशात

ून

आलेला अ
नुभव अथवा इतर

ां�या अपय
शा�या कथ

ा

तु�हाला खूप
काही अनुभ

व देव शकत
ील.

ल�ात ठेवा,
यशाचे आिण

िजंक�याचे अ
से कोणतेही

सू� नाही,
��येकाचे य

श हे वेगवेगळे
असते. मा�

,

अपयश हे यशा�या
सू�ापय�त िन

��चतच घेऊन जाते.

अपयश प�र��थतीमुळे
आिण आप�यात

असले�या

काही मया�द
ांमुळे येते. मनु�य
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आजच्ा
अंकात

अमवत बगळे

पणजी ः मी जनतेत ममसळणारा राज्यपाल 
आह.े सहा ममहन्याांपरू्वी गोव्याच्या राजभर्नात 
मी राहून गेलो होतो, तेवहा मला ्यथेचे ्या्यचे 
आह,े ्याची सुतराम कलपना नवहती. करेळ आमण 
गोव्यामध्य े साम्य आह.े त्यामळेु आज दिल्ीत 
असताना मला गोव्याच्या राज्यपालपिी बिली 
झाल्याच े समजले, तेवहा सखुार्ल्यासारखचे 
झाल े असे मनोगत राज्याच्या राज्यपालपिी 
बिली झालेले पी. एस. श्ीधरन मपल्ई ्याांनी 
‘गोमनतक’शी बोलताना व्यक्त केल.े

जनसंवादावर भर; 
लोकांची स्दंन ेटिपणार

नव्ा राज्यपालांशी संवाद...
प्रश्न :    गोव्यात जयायच ेआहे, हे समजल्यावर  
             मनयात कोणती भयावनया दयाटली?
उत्तर :  लहानपणापासनू मला गोव्याचे आकर्षण होते. मलाच 
कशाला केरळमधील प्रत्यकेाला गोव्याच ेआकर्षण असत.े 
त्यामुळ ेगोव्यात आता जाता ममळणार ्याचा आनांि झाला. 
गोव्यात मिरण्यासाठी मी ्यापरू्वी अनकेिा ्यऊेन गेलो आह.े 
सहा ममहन्याांपरू्वीही िोनापार्लच्या राजभर्नात माझा मुक्ाम 
होता. त्यार्ळेी मला ्यथेचे राज्यपाल महणनू ्या्यचे आह,े 
्याची कलपनाही मी कलेी नवहती.
प्रश्न :     मग गोव्यात कधी यणेयार?
उत्तर :  आता कामामनममत्त दिल्ीत आलो आह.े उद्ा 
िपुारप्ययंत आ्यझॉलला परतेन. त्यानांतर इतर प्रशासकी्य कामे 
मागवी लार्नू मला मनघार् ेलागले. त्याला मकमान एक आठर्डा 
तरी लागले. मला मनान ेउद्ाच गोव्याला जार्से ेर्ाटत असले 
तरी काही कत्षव्य ेअसतात ती पार पाडार्ीच लागतात.
प्रश्न :    गोव्यात आल्यावर कयाही ववषय प्याधयान्याचे     
              असतील कयाय?
उत्तर :   मी लौमककाथा्षने राजभर्नातच राहणारा राज्यपाल 
नाही. मला लोकाांत ममसळण्यास आमण लोकाांची सपांिने दटपणे 
आर्डते. त्यामळेु जनसांर्ाि हाच माझा एककलमी का्य्षक्रम 
राज्यपालपिी आल्यार्र असले. राज्यपाल ह ेघटनातमक 
पि असले तरी त्या पिार्रील व्यक्तीला जनतचे्या आशा 
आकाांकाांची, भार्नाांची मकमान मामहती असार्ी लागत.े 
मनण्ष्यप्रक्री्यसेाठी ती महत्र्ाची असत.े
प्रश्न :   जनतेत अशया वमसळण्याचया कयाही फयायदया यया     
             पदयावर असतयानया होतो?
उत्तर :  ईशान्यकेडील लोक नहेमी बाहरेच्या माणसाशी 
िटकून र्ागतात. ती व्यक्ती सरकारी असेल तर बघा्यलाच 
नको. सरकारी का्य्षक्रमाांर्र बमहषकार ठरून गलेलेा होता. मी 
सांर्ाि साधण ेसरुु केल ेआमण त ेका्य्षक्रमाांतही सहभागी होऊ 
लागल.े आपण तर लोकाांना प्रमे दिल ेतर उलटपार्ली मकमान 
द्रे र्ाट्ाला ्यणेार नाही एर्ढ ेनक्ी.
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�हे. िप�� ���ा ‘ओ ���ोरा�’ �ा

का�सं�हाचे

�का�� उपर
ा�� पती �ंक�ा �ा�डू ���

ा ह�े कर�ात ��े.

��ु���ती
�ीकारताना...
�वे रा�पा��ा��क

भा���ा उ�ेज
� ��ळावे

�ा प�ाचे अस
�े तर�

प�र��तीव� इं�जीकडे

द���� होऊ ��े, असेही

���ी जाहीरप�
े स�चव�े

�हे. �व�े�त� �
�ा

�ै���क धोर�ावर

रा�पा���ा बै�क�त

चच� करता�
ा ���ोरा�चे

�त���ध� करतेवेळ�

इं�जीचा अ�
���ही तेवढाच

�ह�ाचा अस�ाचे

���ी �ट�े होते.

���ोरा�सार
�ा रा��त

बह�भाि�कतेव
र भर �ा��ा

हवा ��� �ोक��ा देता�
ा

�ा अह�ते�ा �
ाधा� �ा��ा

हवे असेही ते
स��तात.

रा�यपालपद
�वीका�न क

�रळबाहेर गेल
े असले तरी

पी. एस. �ी
धरन िप�ई

यांचे आप�य
ा ज�मभूमीक

डे घारीचे ल
� असते तस

ेच संपक�ही अ
सतो.

क�रळमधील
आप�या संब

ंधांचा वापर
क�न �यांन

ी उ�ोजकांक
ड�न दहा लाख

�पये गोळा
क�न ते िम

झोराम मु�य
मं�यां�या आ

प�कालीन िन
धीसाठी �दल

े होते.

कोिवडकाळ
ात �यांनी आ

पली पाच ल
ाख �पयांची

वैय��क म
दत पंत�धान

ां�या

िनधीला �दल
ी होती तसेच

क�रळ मु�य
मं�ी िनधीस

ाठीही दोन ल
ाख �पये �द

ले

होते.

लॉकडाऊन
काळातील ल

ालिफती�या
कारभाराला

न जुमानता न
ागालँड येथे

मरण

पावले�या ए
का क�रळीय

न युवकाला
�या�या ज�म

भूमीत चीरिव
�ांतीसाठी न

े�यात �यांनी

घेतलेला पुढ
ाकार �यांना

असं�य क�र
ळीयांचे �ेम

देऊन गेला.
सेनादलात क

ाम करणा�य
ा

या युवकाल
ा नागालँडच

े रा�यपाल आ
र. एन. रवी

यां�या मदत
ीने सेने�याच

खास

िवमानातून �
यांनी क�रळम

�ये पाठव�य
ाची तजवीज

क�ली. एरवी
यासाटी िकम

ान प�ास

लाख �पये ख
च� आला अ

सताच; िशव
ाय सेनादला

चे िवमान फ
� उ�ािधकार

ी आिण

�हीआयप�स
ाठीच राखीव

असते. मा�
िप�ई यांनी ल�क

राचे मन वळ
वले.ज�म��मी ��

�े�या केरळची कायम �चतंा, �जकं�ी �ोक�ची मने

रा�ट�ीय �वय
ंसेवक संघा

कड�न �ेट ि
��चन

अ�पसं�य
ाकांना बरोब

र घेऊन जा�
याचे

कौश�य अ
सलेला नेत

ा अशी पी.
एस. �ीधर

न

िप�� यांची ओ
ळखआहे.

आिण �याम
ुळेच

क�रळम�ये
ते सवा�ना आ

पलेसे वाटत
ात.

मा�ंते लसीक
रणाला �ितस

ाद

तरेखेोल,ता
.६ (वाता�ह

र� :मां�तेील

�टका उ�सव
ात १८ ते ४५

वयोगटांतील
एक�ण

३९५ नाग�रक
ानंी लसीकरण

ाचा लाभ घते
ला.

मां�े पचंाय
ती�या सभ

ागहृात काय��म

झाला. यावळे
ी डॉ. अिजत

मठकर, दीप
ाली

पालयकेर, स
वुणा� उगवके

र, क�शाजी न
ाईक,

तजेल साळगावकर
, �द�या गो

वकेर, पीटर

िडसोझा, रॉ
बट� िडसोझा

, महेश काळोजी,

दीपक िकनळ
केर, िमथुन

इ�ामपरूकर,
मयरू

नाईक, सािब
नो क�ए�ो उपि�थत ह

ोत.े

चोडण य�ेे �
�ा िटका ��

सव

चोडण, ता. ६ (वाता�हर�
:

यथेील दयानदं हाय�क�लम�
ये ग�ुवार

�द. ८ व श
िनवार �द. १

० जलुै रोजी
�टका

उ�सवाअतंग
�त लसीकरण

मोहीम आय
ोिजत

कर�यात आ
ली आह.े �

यानंी पिहला
आिण

द�सरा डोस घ
तेललेा नाही,

�यानंी तो �य
ावा

व कोरोनापासनू
आपले तसे

च आप�या

क�ट�ंबाचे सं
र�ण करावे, अस

े आवाहन

कर�यात आ
ले आह.े

क�डचड,े त
ा. ६ (�ित

िनधी� :

माजी नगरा�
य� बाळक��ण होडारकर

या�ंया काळ
ात ८० हजार

�पयाचंा मा�
क

घोटाळा झाल
ा आह.े या

घोटा�याची

पािलका अि
धका�यानंी

कसनू चौकश
ी

क�ली पािहज.े तसचे काही माजी

नगरसेवक क��ाटदारां�य
ा नावे बनाव

ट

सही क�न क
ाम पणू� झा�य

ानतंर सरु�ा

हमी �हणनू
िश�क रािहललेी र�

म

उकळ�यासा
ठी �य�न

करत आहते,

असा सनसनाटी
आरोप क�डचडचेे

नगरा�य�
िव�वास सावंत यानंी

मगंळवारी झ
ाल�ेया पािल

का मडंळा�य
ा

बठैक�त क�ल
ा. �यामुळे ह

ी बठैक बरीच

वादळी ठरल
ी. िवरोधकानं

ीही स�ाधार
ी

पािलका मडं
ळावर ��नांची स

रब�ी

क�ली. तसचे
बनावट दाख

ला �करण

लावनू धरल.े
क�डचडे

पािलका
मडंळाची

खास बठैक पािलका सभ
ागहृात पार

पडली. बठैक�ला सव� नगरसे
वक,

पािलकािधक
ारी नीलेश

धायगोडकर,

�थािनक आ
मदार तथा व

ीजम�ंी नीलशे

का�ाल उप��
थत होत.े

पािलक�ने स
व� द�कानदार

ानंा करार

प�तीने पय
ा�यी जागा उ

पल�ध क�न

�दली आह
.े �यामळुे

नवीन माक�ट

इमारतीचा िव
षय लवकरच

माग� लागले.

तसेच कारेम
�ी यथेे पािल

क�ने बाधंलले
ी

�यायामशाळ
ा खलुी कर

�याचा ठराव

आिण सडुा
माक�टचे नूत

नीकरण क�
न

ते ह�तातंरीत
कर�याचा �

�तावही मजं
रू

कर�यात आ
ला, असे सा

वतं �हणाले.

�यानतंर बन
ावट दाखला �क

रण

क�ठवर पोहोचलये
याबाबत िवरोधी

नगरसवेकानं
ी ��न उपि�थत क�ला

असता, �या �करण
ासाठी कार

क�न

पोिलसातं त�ार क�
शकत नाही,

नवीन माक
�ट इमारतीच

ा

िव�य लवक
रच

माग� लागण
ार आहे. तस

ेच

कारेम�ी ये�
े पािलक�ने ब

ांधलेली

�यायामशा
ळा खुली क

र�याचा

ठराव पािल
का ब�ठक�त

मंजूर

कर�यात आ
ला आहे. म

ा�

माग�या पा
िलका मंडळ

ाने

क�ले�या म
ा�क घोटा�

याचा

तपास �हाय
लाच पािहज

े.

- िव�वास
सावंत, नगर

ा�य�

आप�या क
ारक�द�त

जर ८० हज
ार �पयांचा

मा�क घोट
ाळा झाला

असले

तर �या �क
ाराची सखो

ल

चौकशी क
राच. गरज

पड�यास

सीबीआयम
ा��त चौकश

ी करा.

िवनाकारण
कोण�याही

गो�टीचे

राजकारण
क� नका.

मा�,

बनावट दाख
ला �करण

ाची

चौकशी ही
झालीच पा

िहजे.

- बाळक��ण
होडारकर,

माजी नगरा�
य�

मा�क घोट
ाळा

नाकाला झ
�बणार�

क�डचडे पािल
का बैठक�त

चौकशीची म
ागणी

प�रणामी �य
ाने त�ार म

ागे घते�याच
े

सागं�यात
आले. यावर नगरसेवक

�दीप नाईक
यानंी ‘कारक

�न त�ार क�

शकत नस�
यास आता न�या

ने त�ुही

त�ार करा.
कारण नगरा�

य� असतान
ा

तमु�या नाव
ाने बनावट द

ाखला �करण

घडले आह
’े असे सनु

ावले असत
ा

स�ाधारी मडं
ळ ग�प झाल

.े

दर�यान, व
ीजम�ंी का�

ाल यानंा

बठैक�नतंर �
िति�या िवच

ारली असता

ते �हणाले क
�, पािलका म

डंळाने आज

चागंले िनण
�य घतेले आहते. माक

�ट

िवषय लवक
रच सटुणार आ

हे.

�न�ात �क��
�ीधरन यां�

या विकली
कौश�याची

न�द क�रळम
�ये

सव�च प�ांन
ी घेतलेली �द

सते. चार दश
कां�या

विकलीत �य
ांनी अनेक �

करणे यश�व
ी�र�या

हाताळली. भ
ाजपचे पदािध

कारी असत
ानाही अनेक

मह�वा�या
�करणात �य

ांना त�काली
न एलडीएफ

या

डा�या प�ां�
या सरकारन

े तसेच यूडीए
फ या कॉं�ेस

�या

नेतृ�वाखाल
ील सरकारन

े खास सरक
ारी वक�ल �

हणून

िनयु� क�ले होते.
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(सदैव मास्
क घाला,

सुरिक्षत अ
ंतर पाळा व

हातांची स्व
च्छता राख

ा.)

सूचना

�द. ०७.०८.२
०१९ व ०८.०८.२

०१९ रोजी�या व
त�मानप�ांम

ध�न

�िस� �ाले�या ज
ािहरातीचा

संदभ�

िवषय ः लोअर िड�हीजन
�ाक� (एलडीसी)

�या पदासा
ठीची लेखी परी�ा

कला आिण सं�क�ती संच
ालनालय, ग

ोवा सरकार
मधील लोअर िड�हीजन

�ाक��या पदासा
ठीची सरक

ारी तं�िनक
�तन, आ�तीनो - पणजी, गोवा

यांचे�ारा घ
े�यात येणारी लेख

ी परी�ा २
५ �ि�ल २०२१ रोजी घे�या

त येणर

होती ती आ
ता रिववार

११.०७.२
०२१ रोजी सकाळी १० ते ११.३०

या

वेळेत घे�या
त येईल. सद

र लेखी परी�
ा उ�र गोवा

व दि�ण गोवा िज��
ांमधील

िविवध िव�ालयांम
�ये घेतली

जाईल व याप�व�च उमेदवारांना
पाठवले�या

कॉल लेटस�म�ये �
दले�या �ठक

ाणीच होईल. तसेच
पुढे, लेखी प

री�ेसाठी �
वयं

�ळखीक�रता
�यांचे कॉल

लेटर व फोटो �ळखप� सो
बत आणावे.

तथािप, उ�र गोवा व दि�ण गोवा या दो�ही िज��ांमध
ील जर

कोणताही उ
मेदवार क

ोिवड-१९
साठी प��

ी�ट�ह असेल तर �यांना

लेखी परी�ेसाठी
सरकारी तं�िनक�तन, आ�तीनो-पण

जी, गोवा

येथे �याच
�दवशी �ह

णजे ११.०
७.२०२१

रोजी सकाळी १०.०
० ते

११.३० या वेळेत ती �ावी ल
ागेल िजथे ०८.०

७.२०२१
रोजी वा �य

ाप�व�

या काया�लय
ाला कळिव

�यास अशा उमेदव
ारांसाठी �य

ानुसार �यव
�था करता

येईल.
अिधक तपशीलास

ाठी www.go
a.gov.in

या गोवा पोट�ल

संक�त�थळावर
व https://w
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PUBLIC N
OTICE

No�ce
is given

to the General
Public that

my client in
tends t

o Purchas
e and acquire

from below
describe

d property
from Mr.

SHAMSUNDAR RAMCHANDRA PRABHU

SAWKAR alias Shamsu
ndar R. P. Sawkar,

S/o. Ra
mchand

ra Sawkar,
widowe

r, and his

children
;Mr. ADITYA SHAMSUNDAR SAWKAR,

and his wife
Mrs. SUJATA ADITYA SAWKAR,

Mrs. SHARMILA SANTOSH PRABHUDESSAI

and her
husband

;Mr. SANTOSHPURSHOTTAM

PRABHUDESSAI, Mr. SAILESH SHAMSUNDAR

SAWKAR and his wife
Mrs. DIVYA SAILESH

SAWKAR, Mr. SASHANT SHAMSUNDAR

SAWKAR and hi
s wife;M

rs. TRUPATI SASHANT

SAWKAR, Mrs. SHEWTA VISHNU DEGVEKAR

and her
husband

Mr. VISHNU DEGVEKAR and

Mrs. VISHAKHA RAMCHANDRA SAWKAR,

widow
of late Ramcha

ndra Shamsu
ndar

Sawkar,
all as owners

of the
property

in

subject,
all India

n Na�on
als, all m

ajor of a
ge,

all resid
ent of B

orim, Po
nda, No

rth Goa
a�er

referred
to as the

VENDOR
S, ANDM

r. RAME
SH

GURUDA
S PHADT

E, S/o. la
te Gurud

as Phad
tle,

Business
, and his

wife;Mr
s.MANI

SHA RAM
ESH

PHADTE
, both

R/o H. No.
545, Ba

zarvada
,

Marcela
, Ponda

Goa 403
107, en

gaged a
s the

DEVELO
PERS of

the pro
perty D

emarcat
ed as

Plot “E”
which is

an undiv
ided par

t of a la
rger

property
known

as “DHA
KAR POROBO

" also

known b
y other

names v
iz "PUTT

U PUND
ALIK

DAUCAR
BABOT”

, “DAUCA
R”, “DHAKA

R”.

Surveye
d under s

urvey N
o. 163/

2 of villag
e

Borim of taluka
Ponda, N

orth Go
a, State

Goa,

admeas
uring an area of 1000

sq.mts
and

bounde
d as follo

ws;

East : Survey
No. 167

,

West : Ro
ad and S

urvey N
o. 165/1

North : Pu
blic Roa

d

South :
Survey N

o. 165/1

Any per
son/s, in

s�tutes,
Banks, C

o-opera
�ve

Socie�e
s etc having

or claiming
any and

whateve
r right, �tle, estate

or interest,

possessi
on or encumb

rance,
easeme

nt,

or claim
, wheth

er by w
ay of o

wnershi
p, or

any other le
gal heir

s, tenan
cy, inhe
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पणजी, ता. ६ (प्रमतमिधी) ः 
गोर्ा र्ैद्की्य महामर्द्ाल्य 

र् सुपर सपेशामलटी ्येथे ममळून २९ 
कोरोना रुगण वहेननटलेटरर्र असल्याची 
मामहती गोमेकॉचे डीन डॉ. मशर्ानांि 
बाांिेकर ्याांनी दिली आहे. सुपर 
सपेशामलटीमध्ये २५ कोरोना रुगण 
आ्यसी्युमध्ये असल्याची मामहती 
तेथील डॉकटरानी दिली.

राज्यात कोरोना मन्यांत्रणात ्येत 
असून गेल्या १४ दिर्सात कोरोनामुळे 
होणाऱ्या मृत्यूांची सांख्याही कमी 
झाली आहे. नर्े कोरोनाबामधतही 
कमी प्रमाणात सापडत आहेत. गेल्या 

१४ दिर्सात ७१ कोरोनाबामधताांचे 
मनधन झाले आहे. मे ममहन्याच्या 
११ तारखेला एकाच दिर्शी ७५ 
कोरोनाबामधताांना मरण आले होते. 
ही सांख्या राज्यात एका दिर्सातील 
सर्ा्षत जासत बळींची होती. त्यानांतर 
ती कमी कमी होत गेली. 

जुलै ममहन्यात तो मन्यांत्रणात ्येत 
आहे. जुलैच्या गेल्या सहा दिर्सात 
२५ कोरोनाबामधताांचे मनधन झाले. तर 
११३४  नर्े कोरोनाबामधत सापडले 
आमण १४२६  कोरोनाबामधत बरे झाले 
असून गेल्या चोर्ीस तासात ४ जणाांचा 
बळी गेला. 

२९ कोरोनाबामधत वहेननटलेटरर्र
कोरोनामुळे गांभीर 
नसथती झालेल्या 

रुगणाांना  वहेननटलेटरर्र ठेर्ले 
जाते. गोमेकॉमध्ये सध्या ११ 
कोरोना रुगण वहेननटलेटर्र 
असून सुपर सपेशामलटीमध्ये 
१८ कोरोना रुगण  वहेंदटलेटर 
आहेत, असे एकूण २९ 
कोरोना रुगण ्या िोनही दठकाणी 
वहेंननटलेटरर्र आहेत.
- डॉ. मिवािंद बांदेकर, 
डीन, गोमेकॉ.

्दंा सरासरीत
पाऊस मपछाडीवर

पणजी, ता. ६ (प्रमतमनधी)ः  
्यांिा राज्यात आत्ताप्ययंतचा पाऊस 
िरर्रवीपकेा बराच कमी पडला 
आह.े त्यामळेु ही कमतरता भरून 
्यणे्यासाठी ्यते्या काळात जोरिार 
पार्साच्या सरी कोसळण्याची गरज  
आह.े आत्ताप्ययंत राज्यात ९७९.९ 
मी.मी. अथा्षत ३८.५७ इांच पाऊस 
पडला आहे. गेल्या र्रवी ५ जुलैप्ययंत 
पडलेल्या पार्सापकेा ्यांिाचा पाऊस 
०८९.० मी.मी. अथा्षत ३.५ इांच कमी 
आह.े गले्या र्रवी सपटेंबर ममहन्याप्ययंत 
पाऊस पडला होता. त्यामळु े पार्सान े
मर्क्रमाची नोंि कलेी होती. ्यांिा, मात्र 
अद्ापही पार्सान े सरासरी गाठललेी 
नाही. ता. ६ जुलै रोजी पाऊस कमी 
राहणार आह.े मात्र ८, ९ जुल ै रोजी 
पार्साचा जोर र्ाढण्याची शक्यता 
आग.ेहर्ामान खात्याने व्यक्त कलेी 
आह.े

रामिगर, ता. ६ ः हुल्डबाजाांमळुे 
ििवी प्य्षटक र् टे्कस्षना जगप्रमसद्ध 
िधूसागर धबधबा पाहण्यापासून र्ांमचत 
राहण्याची र्ळे आली आहे. र्ीकेंड 
साजरा करण्यासाठी आलले्या काही 
मद्धुांि प्य्षटकाांनी रलेर् े पोमलसाांना 
धक्ाबुक्ी कले्यामुळ े रलेर् े खात्याने 
सोमर्ारपासनू (ता. ५) धबधब्याजर्ळ 
जाण्यास प्य्षटकाांना मज्ार् कलेा आह.े 
पा्यी अथर्ा रेलर्तेनूही धबधब्याजर्ळ 
जाता ्यणेार नाही.

कना्षटकच्या हद्ीर्र र् गोव्यातील 
भगर्ान महार्ीर अभ्यारण्यात असललेा 
िधूसागर िशेातील पाचव्या क्रमाकाांचा 
धबधबा आहे. हा धबधबा समुारे 
३१० मीटर (१,०३० िूट) उांचीर्रून 
कोसळतो. त्याची सरासरी रुुंिी ३० 
मीटर आहे. मुसळधार पार्सात ्या 
धबधब्याच े सौंि्य्ष अमधक खलुते. 

धकु्याची िलुई पाांघरलेला र् शभु्र तरुार 
उडमर्णारा हा धबधबा पाहण े सर्गवी्य 
सखुच असत.े सभोर्ताली पसरलले्या 
िाट जांगलामुळ े धबधब्याच्या सौंि्या्षत 
भर पडत.े कना्षटकातील कसॅलरॉक रलेर् े
सथानकापासनू रसत्यान े र् रलेर्मेागा्षने 
िधूसागरप्ययंत जाता ्यते.े मतथनू रलेर्नेे 
िधूसागर धबधब्याप्ययंत पोचता ्यते.े 
िधूसागरजर्ळ रलेर् े १ ते २ मममनटे 
थाांबत.े

िरर्रवी हजारो प्य्षटक ्यादठकाणी 
भटे िते असतात. मात्र, िोन 
र्रायंपरू्वीपासनू रेलर् े खात्यान े िधूसागर 
थाांब्यार्र उतरण्यास प्य्षटकाांना मनाई 
कलेी आहे. रलेर्तूेन ्यणेाऱ्या प्य्षटकाांना 
कसॅलरॉकमधनूच परत पाठमर्ल े जात 
आह.े कुणालाही धबधब्याप्ययंत जाऊ 
दिल े जात नसनू मन्यम मोडणाऱ्याांर्र 
गनुह ेिाखल कले ेजात आहते.

‘दूधसागर’प्यंत जाण्ास 
रलेव ेपोमिसांकडूि बदंी

गोवा मवधािसभेचे माजी 
सभापती, माजी मंत्ी राजेंद्र 
आिलेकर ्ांची मिमाचि 
प्रदेिच्ा राज्पािपदी 
मिवड झाल्ाबद्दि राज्ाचे 
मुख्मंत्ी डॉ.प्रमोद सावंत 
्ांिी त्ांचे अमभिंदि करत  
िुभेचछा ददल्ा.

शुभेच्ा...

सासष्ी, ता. ६ (प्रमतमिधी): र्णेा्ष 
त े कुुंकळळी महामागा्षर्रील धोकािा्यक 
असललेी झाड ेकापण्यात ्यते असताना, 
नरु् े ्यथेील चच्ष पदरसरात िचुाकीर्रून 
जाणाऱ्या दरचड्ष कॉसता (२५, नुरे्) 
्या ्यरु्कार्र कापण्यात आलले े झाड 
पडल्यान े त्याचा जागीच मतृ्य ू झाला. 
सार््षजमनक बाांधकाम खात्याच्या 
हलगजवीपणामळु े हा ्यरु्क मतृ्यमुखुी 
पडल्यान े ्या खात्याच्या अमधकाऱ्याला 
सिोर मनषु्यर्धाच्या गनुह्ाखाली तर्दरत 
अटक करण्याची मागणी करत सथामनक 
रसत्यार्र उतरले. ्या घटनमेळु े रात्री 
उमशराप्ययंत सथामनक रसत्यार्र उतरल्याने 
नसथती मन्यांत्रणात आणण्यासाठी 
पोमलसाना तनैात करण्यात आले.  

आज नरु् े पदरसरातील झाडे 
कापण्यात ्यते असताना, सांध्याकाळी 
सहाच्या आसपास ्या पदरसरातनू 
िचुाकीने जाणाऱ्या दरचड्ष कॉसता 
्याच्यार्र झाड पडल्यान े त्याचा मतृ्यू 
झाला. झाडे कापताना रसत्याच्या िोनहीही 
बाजनू े नागदरकाांना सतक्क करण्यासाठी 

कुणाला तनैात करण े आर्श्यक होत,े 
परांत ु्यादठकाणी िक्त एकाच पोमलसाला 
तनैात करण्यात आल्यान े ्यरु्काला 
जीर् गमर्ार्ा लागल्याचा आरोप 
करीत रसत्यार्र उतरून अमधकाऱ्यार्र 
गनुहा नोंिमर्ण्याची मागणी सथामनकाांनी  
कलेी. 
साबांखाच्ा अिागोंदी कारभारािे

्ुवकाचा मृत्यू ः कामत/११

िुवे ्ेथे झाड पडूि ्ुवक मृत्ुमुखी
संतप्त ग्ामसथ उतरिे रसत्ावर; साबाांखाचा हलगजवीपणा नडला,पोमलस तैनात

दरचड्ष हा अमर्र्ामहत असून 
तो खलाशी महणून काम 
करीत होता. जगभरात 
थैमान घातलेल्या कोरोना 
वहा्यरसमुळे दरचड्ष गोव्यात 
आला होता तर कोरोनामुळे 
जहाजे बांि झाल्याने तो सध्या 
घरीच होता अशी मामहती 
ममळाली आहे. दरचड्षच्या  
मृत्यूमुळे रात्री उमशराप्ययंत ्या 
भागात तणार्ाची नसथती होती.

तणावाची स्थिती

अपघयातस्थळी मृतयालया 
बयाहेर कयाढण्याचया प्यत्न 
करतयानया नयागररक.

नारायण राणेंसह बडे नतेे ददल्ीत दाखलगोमनतक वृत्तसेवा

िवी ददल्ी, ता. ६ ः 
पांतप्रधान नरेंद्र मोिी ्याांच्या 
िसुऱ्या का्य्षकाळातील पमहल्याच 
मांमत्रमांडळाचा उद्ा (ता.७) रोजी 
मर्सतार होण्याची शक्यता आह.े 
सा्यांकाळी ६ र्ाजता प्रमखु नेत्याांचा 
शपथमर्धी समारांभही पार पडले, अशी 
मामहती सतू्राांनी दिली.  

महाराष््ातनू माजी मखु्यमांत्री 
नारा्यण राण े ्याांचा मांमत्रमांडळातील 
समार्शे मनमशचत मानला जात असनू 
सध्या तहेी दिल्ीत तळ ठोकून 
आहते. नव्या मर्सतारात ज्योमतरादित्य 
मशांि े्याांच्यासह मकमान ६ त े८ कमॅबनटे 
मांत्री  शपथ घतेील अशी शक्यता 
आह.े‘सर््ष भार्ी मांत्याांना भाजपाध्यक 

ज.े पी. नड्ा ्याांच्या का्या्षल्याांतनू 
तातडीन े दिल्ीत पोहोचा.’ असे 
िरूधर्नी गेल े आहते. ्यातील अनके 
जण गले ेकाही दिर्स दिल्ीतच असनू 
ज्योमतरादित्य मशांि,े सर्ा्षनांि सोनोर्ाल 
्याांच्यासह काही जण आपापल्या 
राज्याांतनू दिल्ीकड े मनघाले  
आहते. 

राण े आज िपुारनांतर दिल्ीत 
पोहोचल.े मात्र त्याांनी पत्रकाराांशी 
आज काहीही बोलण्यास नकार दिला. 
राण े ्याांच्यामशर्ा्य हीना गामर्त र् 
रणमजतमसांह मनांबाळकर ्याांची नार्े 
चचचेत असली तरी राज्यातनू एखाद्ा 
र्गेळ्या चेहऱ्याचा मांमत्रमांडळात 
समार्शे करण्याच े धक्ातांत्र  
अर्लांमबल ेजाऊ शकत.े मांमत्रपिासाठी 
भाजप नते्या मर्ज्या रहाटकर ्याांचे 
नार् िखेील चचचेत आहे.

उज्जैि ः भाजप नेते 
ज्योमतरादित्य मशांिे ्याांनी 
मांगळर्ारी महाकाल मांिीरास भेट 
िेऊन आरती केली. (पीटीआ्य)

नेत्ांची धावाधाव : ि ेददल्ीत दाखि  ः िारा्ण राणे,  अिमुप्र्ा पटिे, पकंज चौधरी, दरटा 
बहुगणुा जोिी, रामिकंर कठदेर्ा, वरुण गाधंी (उत्तर प्रदिे) ्ामिवा् आरसीपी मसिं, िल्ि मसिं, 
सिुीिकुमार मोदी, पिपुती पारस, राहुि काँसवा, सी. पी. जोिी व सवावािदं सोिोवाि, मीिाक्ी िखेी.

केंद्रीय मतं्रिमडंळाचा आज त्िस्ार?
ननतीशकुमारांची नाराजी 
मोिी ्याांनी आज सकाळी शहाांसह बी. एल. 
सांतोर, नड्ा  आिींबरोबरची बैठक रद् कलेी. 
नड्ा महमाचल प्रिशेातनू आज रात्री दिल्ीत 
पोहोचण्याची अपकेा आहे. पांतप्रधान नव्या 
चहेऱ्याांच्या ्यािीर्र मशक्ामोत्षब करू शकतात. 

चचराग यांचा नवरोध
लोकजनशक्ती पकाच े मचराग पासर्ान ्याांनी 
काका पशुपतीकुमार ्याांच्यामर्रोधात िांड थोपटले 
असून त्याांना मांमत्रमांडळात सथान ममळणार असले 
तर न्या्याल्यामध्य ेधार् घेऊ अस ेत्याांनी महटल.े 

मंटरिमंडळाची 
आज बैठक 
केंद्री्य मांमत्रमांडळाची  
उद्ा (ता. ७) 
रोजी बठैक होणार 
असनू ्या बैठकीत 
केंद्री्य कम्षचाऱ्याांचा  
गोठर्लेला महागाई 
भत्ता (डीए) पुनहा 
बहाल करण्याबाबतचा 
महत्र्ाचा मनण्ष्य 
अपमेकत आहे. ्यामळुे 
्या कम्षचाऱ्याांना मोठा 
दिलासा ममळू शकले.

दृष्टिक्ेपात
जेईई मेनसची परीक्ा
२० जुिजैपासयूि 
िवी ददल्ी ः जईेई मनेसची मतसऱ्या 
टपप्यातील परीका २० जलैु पासनू २५ 
जलु ैप्ययंत होणार आहे. तर चौथ्या 
टपप्यातील परीका २७ जलैुपासनू २ 
ऑगसट २०२१प्ययंत होणार आह.े 
केंद्री्य मशकणमांत्री रमेश पोखरी्याल 
मनरांक ्याांनी ्याबाबतची घोरणा 
मांगळर्ारी कलेी. जे मर्द्ाथवी काही 
कारणासतर् अज्ष करू शकल ेनाहीत, 
त्याांना अज्ष करण्यासाठी एक सांधी 
दिली जात आह.े

आरोग्् मवद्ापीठाच्ा 
कुिगुरुपदी कामिटकर
िामिक, : ्यथेील महाराष्् आरोग्य 
मर्ज्ान मर्द्ापीठाच्या कुलगरुुपिी 
लफेटनांट जनरल डॉ. माधरुी 

कामनटकर ्याांची 
मन्ुयकती करण्यात 
आली. राज्यपाल 
भगतमसांह 
कोश्यारी ्याांनी 
आज त्याांच्या 

मन्ुयकतीची घोरणा कलेी. डॉ. 
कामनटकर ्याांचा अध्यापन र् सांशोधन 
कते्रात २२ र्रायंचा अनभुर् आह.े

डॉ. कामिटकर

‘म्ािमारमधीि िातंता 
प्र्तिासंाठी पादठबंा’ 
जाकातावा : लषकरी बांडानांतर 
म्यानमारमध्ये पुनहा शाांतता मनमा्षण 
करण्यासाठी िमकण आमश्या्यी 
िेशाांकडून होत असलेल्या 
प्र्यतनाांना आज रमश्याने पादठांबा 
िश्षमर्ला. 

दिितवादी िलल्ात 
पाकचे तीि सजैमिक ठार 
पामकसताि, : िहशतर्ािी हलल्यात 
पामकसतानचे तीन सैमनक ठार तर 
अन्य एक जण जखमी झाल्याची 
घटना सोमर्ारी नॉथ्ष र्झादरसतान 
मजलह्ातील तपासणी नाक्यार्र 
घडली. अिगाण सीमेलगत 
असलेल्या हसन खेल भागातील बेझा 
तपासणी नाक्यार्र िहशतर्ाद्ाांनी 
हल्ा घडर्ून आणला. 

मवमाि कोसळूि 
रमि्ात २८ ठार
मॉसको, ः रमश्याच्या 
अमतपूर्चेकडील कामचटका 
मद्पसमूहात एक मर्मान समुद्रात 
कोसळले. ‘अँटोनोवह एएन-२६’  
्या मर्मानातील २२ प्रर्ासी र् 
सहा कम्षचारी अशा २८ जणाांपैकी 
कोणीही बचार्ले असण्याची 
शक्यता नाही, असे रमश्याच्या 
‘तास’ ्या र्ृत्तसांसथेने मांगळर्ारी 
साांमगतले. पेट्ोपावहलोवहसक-
कामचाटसकी शहराहून मर्मान 
पलानाकडे जात होते. 

पपेरलेस ररधानसभचे ेप्रणते े: पान ७

पणजी, ता. ६ (प्रमतमिधी) ः 
ममझोरामच ेराज्यपाल पी. एस. श्ीधरन 
मपल्ई ्याांची गोव्याच्या राज्यपालपिी 
बिली झाली आह.े ्यते्या आठर्डाभरात 
त े पिभार सर्ीकारणार आहते. 
मर्धानसभचे े माजी सभापती र् माजी 
मांत्री राजेंद्र आलचेकर ्याांची महमाचल 
प्रिशेच्या राज्यपालपिी मन्ुयक्ती झाली 
आह.े

राष््पती रामनाथ कोमर्ांि ्याांनी 
आठ राज्याांत नर्ीन राज्यपालाांची 
मन्ुयक्ती कलेी आह.े ्यात गोर्ा, 
कना्षटक, मध्य प्रिशे, मत्रपरुा, हदर्याना, 
ममझोराम, महमाचल प्रिशे र् झारखांड 
्या राज्याांमध्य ेनर्ीन राज्यपाल मन्ुयक्त 
करण्यात आले आहते. 

आलचेकर ्याांना कालच आपली 
राज्यपालपिी मन्ुयक्ती झाल्याची मामहती 
खदु् पांतप्रधान नरेंद्र मोिी ्याांच्याकडून 
समजली होती. आज त्यामर्र्यी त्याांनी 
प्रसारमाध्यमाांना मामहती दिली. 

आलचेकर ्याांच े घराण े मळुापासनू 
सांघाचे आह.े त्याांच े र्डील मर्शर्नाथ 
आलचेकर ्याांनी राष््ी्य सर््यांसरे्क सांघ 
र् जनसांघ ्याांच ेकाम गोव्यात रुजर्ल.े 
त्याांनी र् राजेंद्र ्याांनी आणीबाणीच्या 
काळात कारार्ासही भोगला आह.े 
आलचेकर ह ेसरुर्ातीला र्ासको र् नांतर 
पडेण ेमतिारसांघातनू गोर्ा मर्धानसभते 
मनर्डून आले होत.े त्याांनी सभापती र् 
पांचा्यत मांत्री महणनूही काम पामहले 
आह.े

िरम्यान, भाजपच े प्रिशेाध्यक 
सिानांि शटे तानार्ड े ्याांनी आलचेकर 
्याांच्या मन्ुयक्तीबद्ल आनांि व्यक्त 
करताना मर्चाराांर्र मनष्ा ठरे्ली, 
तर त्याचे िळ ममळतेच अस े नमिू 
कले.े ते महणाल,े आलचेकर सां्यमाने, 
मर्चाराांशी प्रमामणक रामहल.े त्याांची 
पकमनष्ा र्ािातीत आह.े आता त ेपकी्य 
राजकारणाच्या ककबेाहरे गले ेआहते.

आिलेकर ‘मिमाचि’च,े 
मपल्ई गोव्ाचे राज्पाि

पणजी, ता. ६ (प्रमतमिधी) ः सर््षसामान्य 
का्य्षकत्या्षची राज्यपालपिी मनर्ड होण,े ही मोठी 
बाब आहचे. त्यामशर्ा्य ्या मनर्डीची मामहती खदु् 
पांतप्रधान नरेंद्र मोिी र् राष््पती रामनाथ कोमर्ांि 
्याांनी त्या का्य्षकत्या्षला द्ार्ी, ्यापकेा मोठी बाब 
असचू शकत नाही. हे सारे पाहण्यासाठी आज िािा 
(मर्शर्नाथ) आमण आई हर्ी होती, अस ेभार्नोदगार 
महमाचल प्रिशेच्या राज्यपालपिी मन्यकु्ती झाललेे 
राजेंद्र आलचेकर ्याांनी ‘गोमनतक’ शी बोलताना 
काढल.े त्याांनी आज रात्री मखु्यमांत्री डॉ. प्रमोि सार्ांत 

्याांची सदिच्ा भटे घेतली. मुख्यमांत्याांनी त्याांना 
शभुचे्ा दिल्या. त्यानांतर सांर्ाि साधताना ते महणाल,े 
काल मला पांतप्रधानाांनी िरूधर्नीर्रून ्याची कलपना 
दिली. त्याांच्या का्या्षल्यातील अन्य कोणी अमधकारी 
मकुंर्ा पकी्य पातळीर्रील कोणी पिामधकारी मला 
्याची कलपना िऊे शकला असता. राष््पतीही आज 
सर्तः बोलले. त्याांच्या समचर्ाल्यातूनही कोणी ह े
साांग ूशकला असता. ्या िोनही घटनाांर्रून पकात 
का्य्षकत्या्षची मकती किर केली जात,े ह ेदिसत.े असे 
मचत्र अन्य पकाांत नाही.  पाि ११ वर 

त्ांच्ाशी झालेली प्रश्नोत्तरे अशी...

नवे राज्यपाल
हहमयाचल प् : रयाजेंद्र आललेकर
त्रिपुरया :  सत्यदेव नयारयायण आय्य
झयारखंड :  रमेश बैस
हररययाणया :  बंडयारू दत्यारिय
वमझोरम :  डॉ. हरी बयाबू कंभपती
मध्यप्देश :  मंगूभयाई छगनभयाई पटेल.
कननाटक :  थयावरचंद्र गेहलोत.

नतसऱया 
गोमंतकीयास संधी
राजेंद्र आलचेकर ्याांच्या 
रूपाने राज्यपालपिी मन्युक्ती 
होण्याचा मान मतसऱ्याांिा 
गोमांतकी्यास ममळाला आहे. 
अँथनी डा्यस हे पनशचम 
बांगालचे १९७१ ते १९७९ 
िरम्यान राज्यपाल होते. मनर्ृत्त 
लषकर प्रमुख सुनीत रॉमड्गज 
पांजाबचे २००४ ते २०१० 

िरम्यान राज्यपाल 
होते.

्ोग्् 
व्क्ीची 

्ोग्् पदावर मि्ुक्ी 
झािी आिे. भाजपच्ा 
मवचारांची पताका 
त्ांिी पुढे िेिी. 
गोव्ासारख्ा छोट्ा 
राज्ातीि िेत्ािा 
असा माि भाजपच 
देते.  गोवेकरांसाठीिी 
सुद्ा िी अमभमािासपद 
बाब आिे.
- डॉ, प्रमोद सावंत, 
मुख्यमांत्री

पांतप्रधान, राष््पतींकडून मन्युक्तीची मामहती

मांदे्त पाससेकरांनीही केला घात : मनोहर पररीकरांची भूममका तर आश्चर्यकारक

काँग्रेसनरे माझी 
कदर करे ली नाही

गेली २५ वर्षे मी राष्ट्ी् काँग्ेसमध्े 
का््दरत आहे. पि पक्ाने माझी 
महिावी तशी करर केली नाही. 

कोितीही महत्वाची जबाबरारी णकंवा 
खासरारकीची उमेरवारी दरली नाही. पि 
्ाचा सव्द रोर् मी स्वतःला रेतो. कारि 
काँग्ेसमध्े जाण्ाचा सव्दस्वी णनि्द् 

माझा होता. मी चुकीचा णनि्द् घेतल्ाने 
ही पदरणस्थिती आल्ाचे मी मानतो. ्ामुळे 

मी काँग्ेस पक्ाला रोर् रेत नाही, असे 
ॲड. खलप महिाले. 

राज्ाची वाटचाल 
बरेबंदशाहीकडरे

णवद्यमान सत्ािारी पक् असलेल्ा 
भाजपची वाटचाल पाहता राज््ाची 

वाटचाल बेबंरशाहीकडे चालली आहे, 
असेच महिावे लागेल. आणथि्दक णनतीत 
सरकार अप्शी ठरले आहे. चुकीचे 

उद्योग, कॅणसनो संस्ककृती, बेसुमार 
लोकसंख्ा, बेरोजगारी अशा अनेक 

कारिांमुळे राज््ाची णपछेहाट होत आहे. 
पूववी खाि लॉबी णनवडिुकांसाठी पैसा 

पुरवा्ची, आता कॅणसनो लॉबी राजकी् 
पक्ांना पैसा पुरवू लागली आहे. तसेच 
महामागा्दचे कंत्ाट घेिाऱ्ा कंपन््ांही 

्ासाठी पुढे ्ेत आहेत. भणवष्काळात 
डट्ग्स लॉबीही णनवडिुकांमध्े उतरेल, 
अशी भीती खलप ्ांनी व्क्त केली. 

माजी केंद्ी् का्दामंरिी त्ा गोव्ाच्ा राजकारणातील अधि्य्ू ॲड. रमाकांत 
खलप ्ांचा आज अमृतमहोतसिी जन्मददन. गोव्ाच्ा सवरि् राजकारणात 
तबबल ५० िषाांपासून तये का््यरत आहयेत. ॲड. खलप ्ांनी आपल्ा राजकी् 
कारवकदवीची सुरुिात मगो पक्ातून सुरू केली. गयेल्ा २५ िषाांपासून तये काँग्येसमध्ये 

असून पक्ाचये ज्येष्ठ नयेतये म्हणून गणलये जातात. एक अभ्ासू, गोमंतकी् 
अवस्मतयेसाठी लढणारा, का्दयेतजज्ञ, वमतभाषी नयेता अशी त्ांची सि्यदूर ख्ाती 
आहये. त्ांच्ा अमृतमहोतसिी जन्मददनावनवमत् ‘गोमन्तक’चये  
संपादक-संचालक राजू ना्क ्ांनी ‘गोमन्तक टीवही’साठी घयेतलयेली ही मुलाखत.

१९९० मध्े राज््ात काँग्ेसला १९ आणि मगोला १९ जागा णमळाल्ा होत्ा. 
राम मंदरर आणि बाबरी मशीर प्रकरिांमुळे भाजपचे रेशात प्राबल् वाढत होते. 
रेशातील अनेक राज््ांत भाजप हातपा् पसरू पाहत होता. ्ा पारव्दभूमीवर 
राष्ट्ी् काँग्ेस पक्ाने मगोशी ्ुती करावी आणि रोन्ही पक्ांनी अडीच-अडीच 
वर्षे मुख्मंणत्पर वाटून घ्ावे, असा प्रस्ताव राष्ट्वारीचे अध्क् तथिा ज््ेष्ठ नेते 
शरर पवार ्ांनी मांडला होता. असे केले नाही तर भाजप तुमच्ा पुढे जाईल, 
अशी भीतीही व्क्त केली होती. शरर पवार ्ांनी ्ाबाबत ततकालीन पंतप्रिान 
राजीव गांिी ्ांच्ाशी चचा्द केली. त्ांनी ्ा प्रस्तावास मान््ता दरली होती. पि 
काँग्ेसच्ा स्थिाणनक नेत्ांनी त्ास णवरोि केला. मगोला अणिक महत्व द्या्ला 
नको असे महित त्ांनी ्ुती नाकारली. शरर पवार ्ांनी १९९० मध्े केलेली 
भणवष्वािी आज शबरशः खरी ठरल्ाचे दरसते्, असे ॲड. खलप महिाले.

आज ‘गोमन्तक टीवही’वर 
ज््ेषठ नेते ॲड. रमाकांत खलप ्ांची ‘गोमन्तक टीवही’वर णवशेर् 
मुलाखत आज शुक्रवारी सकाळी ९, रुपारी १२ आणि २ वाजता 
प्रक्ेणपत करण्ात ्ेईल. ्ू-ट्ुबवरही ती पाहता ्ेईल.

पिजी, ता. ४ (प्रणतणनिी) 
: गोिा पोवलस खात्ात दहा 
अधीक्कांच्ा दरक्त असलयेल्ा जागा 
भरण्ासाठी तावंरिक अडचण ्येत होती. 
मारि राज् सरकारच्ा प्रस्तािाला गोिा 
लोकसयेिा आ्ोगानये सयेिा काळ वशव्ल 
करण्ास मान््ता ददल्ानये हा बढतीचा 
माग्य मोकळा झाला आहये. उपअधीक्क 
मादर्ा मोन्सयेरात, गरुुदास गािडये, 
एडविन कुलासो, नयेलसन अलबुकक्क, 
सचुयेता दयेसाई, एवझलडा सापयेको, 
सनुीता सािंत, राज ू राऊत दयेसाई, 
धमतेश आगंलये, वकरण पौडिाल ्ानंा 
अधीक्कपदी तर वबनतारी सदंयेशमधील 

रहा उपअिीक्कांच्ा बढतीचा माग्द मोकळा
वनरीक्क ककृपासागर मरळकर ्ांना 
उपअधीक्कपदी बढती वमळणार आहये.

CHANGE OF NAME
I, NEETABA UMEDSANG 

JADEJA, Resident of 
QTR NO. 244/10 IN 3TTR 
LOCATION, MT COY, 
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. 

झुआरी ॲ�ो क�िमक�स िलिमटेड�या संचालक मंडळासाठी आिण तफ�
सही/- िनतीन एम. क�टक

काय	कारी संचालक, 
डीआयएन ः ०८०२९८४७

�थळ ः झुआरी नगर, गोवा
�दनांक : ३ ऑग�ट, २०२२

झुआरी ॲ�ो केिमक�स िलिमटेड
सीआयएन - एल६५९१०जीए२००९पीएलसी००६१७७

न�दणीकृत कायालय ः जय िकसान भवन, झुआरी नगर, गोवा-४०३ ७२६, 

३० जून२०२२ रोजी संपले�या ितमाही�या अलेखापिर�ीत िव�ीय िन�कषा��या िनवेदनाचा भाग                                                                                        
       (�. कोट�म�ये)

�टँडअलोन एक�क�त

अ.
�

तपशील ३०/०६/२०२२ रोजी 
संपलेले ३ मिहने

(अलेखापरीि�त)

३१/०३/२०२२ रोजी 
संपलेले ३ मिहने
(लेखापरीि�त)

३०/०६/२०२१ रोजी 
संपलेले ३ मिहने

(अलेखापरीि�त)

३१/०३/२०२२ रोजी  
संपलेले वष�

(लेखापरीि�त)

३०/०६/२०२२ 
रोजी संपलेले   ३ 

मिहने
(अलेखापरीि�त)

३१/०३/२०२२ रोजी 
संपलेले 
३ मिहने

(लेखापरीि�त)

३०/०६/२०२१ रोजी 
संपलेले
३ मिहने 

(अलेखापरी�त)

३१/०३/२०२२ 
रोजी संपलेले वष�
(लेखापरीि�त)

१. �यवसायाारे एक�ण उ�प� ५९.७४ ४८.६२ १.७७ १३२.६२ १,३०७.६३ ९२५.९६ ८१७.०५ ३,६५०.३१

२. �यवसाय चालू ठेव�यातून कालावधीसाठी (करांपूव�, अपवादा�मक आिण/िक�वा असाधारण 
व�तू) िन�वळ नफा/(तोटा) �यवसाय

(१६.३३) (५.०९) (३१.८६) (७७.७६) ३५.२७ (६.४०) २.५६ ५३.५६

३. चालू ठेव�यातून करांपूव��या कालावधीसाठी (अपवादा�मकनंतर आिण/िक�वा असाधारण 
व�तू) िन�वळ नफा/(तोटा)

११२६.०६ (५.०९) (३१.८६) (७७.७६) १२०६.५२ ८.०० १६.६१ २१३.८५

४. चालू नसले�या �यवसायातून करांपूव��या कालावधीसाठी (अपवादा�मक आिण/िक�वा 
असाधारण व�तू) िन�वळ नफा/(तोटा)

(१५.२२) (०.०१) ३.७९ (४.५३) (१५.२२) ०.४३ ७.१८ ४.२५

५. करांनंतर�या कालावधीसाठी  (अपवादा�मक व�तूंनंतर) िन�वळ नफा/(तोटा) ८५०.०८ (६.२६) (२८.०७) (८३.४५) ९१२.६७ ७.२९ १०.३७ १७०.८४

६. कालावधीसाठी (नफा/(तोटा) करांनंतर�या कालावधीसाठी आिण अ�य सव�कष उ�प�/
(तोटा) (करांनंतर) एक�ण सव�कष  उ�प�/(तोटा)

८४९.४१ १७.१० (८.२०) (४२.५४) ९१२.५२ ३१.०६ ३०.२९ २११.१३

७. भरणा क¡लेले सम भाग भांडवल (दश	नी मू�य ¤�येक¥ ¦. १०/-) ४२.०६ ४२.०६ ४२.०६ ४२.०६ ४२.०६ ४२.०६ ४२.०६ ४२.०६

८. ¤ती शेअरपासून िमळकत (¤�येक¥ ¦. १०/-�या) (�यवसाय चालू ठेव�यासाठी) 
(वािष	क¥क§त नाही)

(ए) मूळ (¦.) २०५.७३ (१.४९) (७.५७) (१८.७६) २१८.१३ १.२५ (१.९०) ३०.०१

(बी) सौªय (¦.) २०५.७३ (१.४९) (७.५७) (१८.७६) २१८.१३ १.२५ (१.९०) ३०.०१

९. ¤ती शेअर िमळकत (¤�येक¥ ¦. १०/-�या) (चालू नसले�या �यवसायासाठी) 
(वािष	क¥क§त नाही) 

(ए) मूळ (¦.) (३.६२) - ०.९० (१.०८) (३.६२) ०.१० १.७१ १.०१

(बी) सौªय (३.६२) - ०.९० (१.०८) (३.६२) ०.१० १.७१ १.०१

¤ती शेअर िमळकत (¤�येक¥ ¦. १०/-�या) (चालू आिण चालू नसले�या �यवसायासाठी) 
(वािष	क¥क§त नाही)

(ए) मूळ (¦.) २०२.११ (१.४९) (६.६७) (१९.८४) २१४.५१ १.३५ (०.१९) ३१.०२

(बी) सौªय (¦.) २०२.११ (१.४९) (६.६७) (१९.८४) २१४.५१ १.३५ (०.१९) ३१.०२

१. सेबी िनयमन ३३ �या (िल«�टंग ऑ«®लगेश�स अँड िड�°ोजर ²र³ायरम´टस् ) िनयमन, २०१५ खाली ३ ऑग�ट २०२२ रोजी �टॉक ए¸�च´िजसकडे सादर क¡ले�या ३० जून २०२२ रोजी संपले�या ितमाही�या तपशीलवार प¹दती�या िवºीय िन»कषा�चा हा वरील भाग आहे. ३० जून २०२२ रोजी संपले�या ितमाही�या अलखेापरीि¼त िवºीय िन»कषा�चा 
संपूण	 फॉरमॅट क�पनी�या www.zuari.in या वेबसाईटवर आिण �टॉक ए¸�च´जीस�या www.nseindia.com आिण  www.bseindia.com  या वेबसाईटवर उपल®ध आहेत.

२. हे िन»कष	 इंिडयन अकाऊ�टÁग �टॅ�डड	स्   (‘आयएनडी एस’) �या क�पनी कायदा २०१३ �या कलम १३३ वाचा �याखालील िनयमांनुसार तयार कर�यात आले आहे. 

PUBLIC NOTICE
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/-

S. N. JOSHI & ASSOCIATES ADVOCATES

T-14/13, 3rd floor, Jairam Complex', Nevgi- Nagar,
Mala, Panaji, Goa.

Email: advsnjoshi@gmail.com

Seal

शरद पवार ्ांची भववष्यवाणी खरी ठरली!




