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५ठाणे जिल्हामुंरई, १ िून २०२१द गल्ोरल टाइमस् 

औरंगाबाद: पीक विमयुाचयुा हपतुयुापोटी पाच
हजार ८०० कोटी रपुये कंपनयुांनी जमा केले
आवण वनकर डािलणयुासाठी तहसीलदार आवण
तालुका कृरी अवधकारी यांचयुाशी संधान साधून
केिळ एक हजार कोटी रपुयांचे वितरण
करणयुात आल.े तालकुा सुुरािर आणिेारी कमी
असताना उतपुादन अवधक झालयुाचे
दाखविणयुात आले. महसूल राजयुमंतुुी असूनही
आपलयुाच खातयुातील काही अवधकारी चुकीचे
काम करत असलयुाचे सांगत राजयुमंतुुी अबदुुल
सतुुार यांनी कृवरमंतुुी दादा भुसे यांचयुाकडे
चौकशीची मागणी केली. येतयुा आठ वदिसांत
सवचि आवण कृरी संचालकांचयुा सवमतीमाफुफत
चौकशी केली जाईल, असे आशुुासन
वदलयुाचेही राजयुमंतुुी अबदुुल सतुुार यांनी
सांवगतले. रवििारी कृरी मंतुुुयांचयुा
उपलसुथतीमधयुे खरीप हंगामपूिाु बैठक

औरंगाबाद येथे घेणयुात आली. या िेळी सतुुार
यांनी कळीचयुा पीक विमा पुुशनुाला हात घातला.

वसललुोड मतदारसंघातील पीक विमयुाचे
पुुशनु येतयुा आठ वदिसांत सुटले नाहीत तर
नयुायालयात जाणयुाचा विचार असलयुाचे सांगत
सतुुार यांनी पीक विमयुातील तुुुटीचुी सारी
जबाबदारी कृरी मंतुुालयािर टाकणयुाचा पुुयतनु
रवििारी केला. महसूल विभागातील जयुा
अवधकाऱयुांनी पीक कापणी पुुयोगात चुकीची
मावहती वदली तयुांचयुािर कारिाई केली जाईल,
असे ते महुणाले. दरमयुान राजयुमंतुुी असताना
आपलयुा खातयुात आवण कृरी विभागातील
अवधकाऱयुांनी पीक कापणीचे पुुयोग चुकीचे
केलयुाची कबुली वदलयुाने विरोधकांचयुा हातात
निा मुदुुा वदलयुाच ेमानले जात आह.े औरगंाबाद
खरीप हंगाम बैठकीस रोहयो मंतुुी संवदपान
भुमरे, आमदार अंबादास दानिे, रमेश बोरनारे,

वजलहुावधकारी सुनील चवहुाण, वज. प.चे मुखयु
कायाुकारी अवधकारी मंगेश गोदािले उपलसुथत
होते. वजलहुा पातळीिर शेतीचयुा अनुभिाचा
लाभ देणयुासाठी ‘वरसोसुा बँक’ तयार करणयुाची
गरज कृरी मंतुुी दादा भुसे यांनी वयुकतु केली.

‘‘करोना संकटाचा फायदा घेऊन महसूल
आवण कृरी अवधकाऱयुांचयुा संगनमताने मोठा
गैरवयुिहार झाला आहे. आणेिारी कमी
असताना २०७ टकुुे िाढ दाखिणयुात आली.
या पुुकरणातील सिुा कागदपतुुे कृरी मंतुुुयांकडे
वदली असून तयुांची चौकशी करणयुाची मागणी
केली आहे. पीकविमा कंपनयुाचयुा पुुवतवनधीसह
तहसीलदार, तालकुा करृी अवधकारी यानंी ‘मचॅ
वफलकुसंग’ केली आहे. आठ वदिसांत नयुाय
वमळाला नाही तर रसतुयुािर उतरेन, उचुु
नयुायालयातही जाईन.

– अब्दुल सत््ार, राज्यमंत््ी महसूल

औरंगाबाद : औरंगाबाद मधयु विधानसभा
मतदारसंघाचे वशिसेना आमदार पुुदीप जैसिुाल
यांना सरकारी कामात अडथळा आणलयुापुुकरणी
सहा मवहनयुांची वशिुुा ि दंड ५००० रपुयांचा दंड
ठोठािणयुात आला आहे.  सरकारी मालमतुेुचे
नुकसान पुुवतबंधक कायदा कलम -३  भादंवि
कलम ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, ४५७ अनिुये ही
कारिाई करणयुात आली होती. सरकारी अवभयोकतुा
महुणून ए. एस. देशपांडे यांनी कामकाज पावहले.
कलम ३५३ नुसार ६ मवहने कारािास आवण २५००
रपुये दंड, अथिा दंड न भरलयुास एक मवहना
वशिुुा ठोठािणयुात आली आहे. कलम ५०६ अनिुये
६ मवहने कारािास ि २५०० रपुये दंड आवण दंड
न भरलयुास एक मवहना वशिुुा सुनािली आहे. 

२०१८ मधयेु िुुांती चौक पोलीस ठाणयुात रातुुी
जाऊन तयुांनी ठाणे अंमलदारासमोरची काच
फोडली होती, खुचुुी फेकली होती. या पुुकरणात
तयुांना तीन वदिस नयुायालयीन कोठडीही
सनुािणयुात आली होती. पोलीस उपवनरीिुुक अजय
सुयाुिंशी यांनी तपास करनु नयुायालयात
दोरारोपपतुु दाखल केले.

काय आहे प््करण 
११ आवण १२ मे २०१८ रोजी औरंगाबादमधयेु

झालेलयुा दंगलीपुुकरणी िुुांतीचौक पोवलसांनी
गांधीनगर येथील दोन तरणुांना अटक केली.
याविरयी मावहती वमळताच रवििारी रातुुी ११
िाजेचयुा सुमारास आ. पुुदीप जैसिुाल हे िुुांतीचौक
पोलीस ठाणयुात गले.े यािळेी ठाण ेअमंलदार महुणनू
पोलीस हेड कॉनसुटुेबल चंरुुकांत पोटे खुचुुीिर
बसलेल ेहोते. यािेळी त ेगाधंीनगर येथील आरोपीनुा
जावमनािर सोडा, असे महुणाले. आरोपीनुा अटक
करणारे सहायक पोलीस वनरीिुुक शेख अकमल
आहेत. तयुांना याबाबत मावहती देऊन बोलािून

घेतो, असे पोलीस हेड कॉनसुटुेबल पोटे यांनी
सांवगतले.

सहाययुक पोलीस वनरीिुुक शेख हे लगेच
ठाणयुात आले आवण तयुांनी जैसिुाल यांना सांवगतले
की, गांधीनगर येथूनच दंगलीला सुरिुात झाली
आहे, या गुनहुुुाचा तपास करायचा आहे. काही
िेळानंतर जैसिुाल यांनी ठाणे अंमलदार पोटे यांना
तुमहुी तुमचे काम बंद करा, आताचयुा आता तुमचयुा
िवरषुु अवधकाऱयुांना बोलिा, तुमहुी पोलीसिाले
वशिसेनेचयुाच कायाुकतयुाुंनुा अटक करीत आहेत.
तुमहुी ि तुमचे िवरषुु अवधकारी आमचयुा पिुुालाच
तुुास देत आहेत, असे महुणून िवरषुु पोलीस
अवधकाऱयुांना तयुांनी वशिीगाळ केली. उदुुा
शहरामधयुे काय घडते ते बघा, अशी धमकी वदली.
तयुाचिेळी तयुांनी पेन सटुॅणडुने टेबलािरील काच
फोडली. यािेळी तयुांचयुासोबत आठ ते दहा
कायुाकतयुांुनुी आवण सहायक वनरीिुुक विजय घेरडे
यांनी जैसिुाल यांना समजािून सांवगतले. तयुानंतर
कायुाकतुु ेतयुांना घरी घऊेन गलेे. या घटनचेी मावहती
वमळताच िवरषुुांचयुा आदेशाने पोलीस हेड
कॉनसुटेुबल पोटे यांनी जैसिुालविरोधात सरकारी
कामात अडथळा आणणे, सरकारी कमाुचाºयांना
धमकािणे आवण अनयु कलमांनुसार गुनहुा
नोदुविला.

नागपूर : पवहली टाळेबंदी वशवथल झालयुािर एसटीला
पुनहुा हळूहळू पुुिासी वमळणे सुर ु झाले होते; परंतु
फेबुुुिारी २०२१ नंतर पुनहुा राजयुात करोनाची दुसरी लाट
आलयुािर माचुानंतर कडक वनबुुंध लािले गेले. तयुानंतर
कुठे सथुावनक पुुशासन तर कुठे शासनाने पुुिासी
िाहतुकीबाबत गृह विलगीकरणासह लािलेलयुा विविध
वनयमांनी पुनहुा एसटीला पुुिासीच वमळत नाहीत. तयुामुळे
पवहलयुा टाळेबंदीपूिुुी दरवदिसाला वमळणारे २० कोटीचुे
उतपुननु आता ५० लाखांचयुा खाली आले आहे. पवरणामी
एसटी महामंडळ गंभीर आवथुाक कोडुीत सापडले असून
येथील एक लाख एसटी कमाुचारी ि तयुांचयुा कुटुंबाचयुा
अवुुसतिुािर गंभीर पुुशनु उपलसुथत झाले आहेत.

राजयुात पवहलयुा टाळेबंदीपूिुुी एसटीला जानेिारी
२०२० चयुा दरमयुान वदिसाला वतकीट वििुुीतून २० ते
२२ कोटी रपुयांचा महसूल वमळत होता. करोनाचा
वशरकाि झालयुािर लािणयुात आलेलयुा टाळेबंदीनंतर हा

महसूल खूपच खालािला. तयुानंतर एसटीने विविध
आिशयुक िसुुूंची विविध िाहतूक, राजयुात अडकलेलयुा
परपुुांतीय मजुरांसह इतरांची शासनाकडून िाहतूक
करणयुासाठी एसटीचा िापर झाला. तयुामुळे हा महसूल
५० लाख रपुय ेपुुवत वदिसािर आला. तयुानतंर रगुणु कमी
झालयुािर देशासह राजयुातही हळूहळू टाळेबंदी वशवथल
होऊ लागली. तयुानतंर एसटीचयुा राजयुाचयुा विविध भागात
पुुिासी फेऱयुा सुर ुझालयुामुळे जानेिारी २०२१ दरमयुान
एसटीला वतकीट वििुुीतून वदिसाला १२ ते १५ कोटी
रपुयापंयुुतं महसूल वमळ ूलागला. परतं ुफबेुुिुारीनतंर पनुहुा
करोनाचयुा दुसऱयुा लाटेमुळे शासनाने हळूहळू कडक
वनबुंुध लािणे सुर ुकेले. परंतु एसटीची पुुिासी सुविधा
सुर ुठेिली.

परंतु संिुुमण थांबिणयुासाठी कुठे सथुावनक पुुशासन
तर कुठे शासनाचयुा वनयमामुळे एसटीने पुुिास करणाऱयुा
पुुिाशाला १४ वदिस गृह विलगीकरणाचा वनयम वनवुुित
झाला. तयुासाठी नागपूरसह विदभाुाचयुा काही वजलहुय़ुांत
पुुिाशांचयुा हातािर गृह विलगीकरणाचे वशकुुा मारणे
सुर ुझाले. परंतु काही वजलहुय़ुांत हा पुुकार नवहुता. या
विविध वनयमांमुळे संबंवधत वजलहुय़ुात गेलयुािर तेथे १४
वदिस अडकून पडणयुाचयुा भीतीपोटी पुुिाशांनी एसटीकडे
पाठ वफरिली. तयुाचा फायदा घेत आता नागपूर-चंरुुपूर

पुुिासाकवरता काही अनवधकृत पुुिासी िाहतूक करणारे
वयुािसावयक ७५० रपुये भाडे घेत असून हे वशकुेुही
मारत आहेत.

दरमयुान, आता विमान ि रेलिुे पुुिासासाठी
आरटीपीसीआर तपासणी सकतुीची आहे. हा वनयम
एसटीला लािून १४ वदिस कडक गृह विलगीकरणातून
सूट वदलयुास पुनहुा एसटीची िाहतूक काही पुुमाणात
सुरळीत होणयुाची शकयुता महाराषुुुु एस. टी. कामगार
संघटनेकडूनही वयुकतु होत आहे.

संवचत तोटा िाढला
एसटीचा संवचत तोटा २०२०-२१ या आवथुाक िराुंतु

िाढून ९ हजार कोटी रपुयांिर पोहोचला आहे. सधयुा
एसटी महामंडळाचयुा १ लाख कमाुचारी आवण
अवधकाऱयुांचयुा िेतनािर िराुंलुा ३ हजार ५०० कोटी
रपुये खचुा होतो. तर साधारणत: इंधनािर ३ हजार कोटी
आवण सपुअेर पाटुा आवण टायरसाठी साधारण ५०० त े६००
कोटी इतका खचुा येतो. गेलयुा काही िरांुपुासून एसटीचयुा
पुुिासी संखयुेत घट होत असलयुाने एसटीचा संवचत तोटा
िाढत आहे. एसटी महामंडळाचा संवचत तोटा हा २०१५-
१६ आवथुाक िराुंतु १ हजार ८०७ कोटी रपुये होता. नंतर
पुुतयुेक िरुुी हा तोटा हळूहळू िाढत गेला आहे. २०१८-
१९ आवथुाक िरांुतु ४ हजार ६०३ कोटीिुर पोहोचला होता.

पुणे : वपंपरी-वचंचिडमधयुे भाजपा आमदार महेश
लांडगे यांनी करोना वनयमांचं उललंुघन केलयुाचं एका
लवुहवडओदुुारे समोर आले आहे. ६ जून रोजी तयुांचयुा
मुलीचा वििाह सोहळा असून तयुापूिुुी झालेलयुा मांडि
सोहळयुात महेश लांडगे यांनी भंडारा उधळून डानसु

केलयुाचं समोर आलं आहे. दरमयुान, यािेळी उपलसुथत
असलेलयुा अनेकांनी मासकु देखील लािला नवहुता.
कायुािुुमामधयु ेउपलसुथत असलेलयुा वयुकतुीनुी गदुुी करत
जललुोर केला. तसेच, यािेळी िाजंतुुी, बैल जोडुुांच
देखील आयोजन करणयुात आलं होतं. यािेळी आमदारा
महेश लांडगे यांना खांदुुािर घेऊन िाजंतुुीचयुा ठेकयुािर
कायुाकतयुाुंनुी एकच ठेका धरला होता. तर, आजूबाजूला

भंडाऱयुाची उधळण होत होती. काही सेकंदाचयुा डानसु
मोबाईलमधयेु वटपणयुासाठी कायाुकतयुांुनुी गदुुी केली
होती. यािेळी करोना वनयमांचे उललुंघन झालयुाचं
पाहायला वमळालं. तर, सोशल वडसटुवसंगचा देखील
फजुुा उडाला होता. तयुामुळे आता पोलीस आयुकतु
कृषणुपुुकाश यासंबंधी काय कारिाई करणार? असा
पुुशनु सिुासमानयुांमधून उपलसुथत होत आहे.

नावशक: नावशक वजलहुुुाचा पॉवझवटवहुीटी रटे ८.११ टकुु ेतसचे
ऑकसुीजन बडेस�् ४० टकुुपेिेुुा कमी िापरात असलयुान ेवजलहुुुाला
लाग ूअसलले ेवनबुुधं १ जनू पासनू काही पुुमाणात वशवथल करणयुात
आल ेआहते. तयुानसुार सकाळी ७ त ेदपुारी २ िाजपेयुुतं अतयुािशयुक
दकुान ेसरु ुठिेणयुास परिानगी दणेयुात आली आह.े तर हॉटलेसु आवण
मदुु दकुानािंर असलले ेवनबुुधं कायम असनू तयुानंा किेळ पासुाल
सवुिधा दतेा यणेार आह.े सािुाजवनक कायुािुुमासंह लगनु सोहळयुाला
असलले ेवनबुुधं दखेील पिुुुीपुुमाणचे कायम राहाणार आहेत.

नावशक वजलहुा रेडझोनमधून बाहेर आलयुाने वजलहुयाला लागू
असलेले वनबुुंध काही पुुमाणात वशथील करणयुास वजलहुा पातुु ठरला
आहे. तयुापाशुु'भूमीिर पालकमंतुुी छगन भुजबळ यांनी वजलहुातील
कोरोनालसुथतीचा आढािा घेत वजलहुुुाला काही पुुमाणात वदलासा
वदला आहे. तयुानुसार सकाळी ७ ते दुपारी २ या िेळेत सिुापुुकारची

दुकाने खुली होणार आहेत. यापूिुुी केिळ अतयुािशयुक सेिेतील
दुकानांना सकाळी ११ िाजेपयुुंतची परिानगी देणयुात आली होती.
आता सिाु दुकाने दुपारी २ िाजेपयुंुत उघडता येणार आहेत.
अतयुािशयुक सेिेचयुा आसथुापना तयुामधयुे मैडीकल, दिाखाने,
िैदुुकीय िुुेतुुाशी संबंवधत वयुिसाय पुिुुीपुुमाणेच सुर ुराहतील.

सािाुजवनक कायाुिुुमांिरील वनबुंुध कायम ठेिणयुात आलेले
आहेत. अंतयुविधीसाठी केिळ २० जणांनाच परिानगी असेल तर
तयुानंतरचयुा धावमुाक विधीसुाठी केिळ १५ जणांना परिानगी
असलेली परिानगी कायम आहे. लगनु सोहळयुांना असलेली बंदी
कायम असून केिळ नोदुणी वििाहांनाच परिानगी असणार आहे.
मॉलसु, वसनेमागृह, नाटुुगृहे, वयुायामशाळा, सभागृहे लॉनसु, मंगल
कायाुालये पुढील आदेशापयुंुत बंदच राहाणार आहे. शासकीय
कायाुालयांमधील उपलसुथती २५ टकुुे इतकी असणार आहे. 

नागपरू : पतंपुुधान नरेरुुु मोदी
यानंी भारतीयाचंयुा हकुुाचयुा ६.५
कोटी लसी पावकसुुानसह
विदेशात मोफत िाटलयुा आवण
देशातील लोकांना लसीसाठी
रांगेत उभे के ले, अशी टीका
राजयुाचे ऊजाुामंतुुी डॉ. वनतीन
राऊत यांनी येथे पतुुकार
पवररदेत केली.

मोदी यांचयुा नेतृतिुातील
भाजप सरकारला सात िरुेु पूणाु
झाले. या सात िराुंतु देशात
मोदीनुी युिक, शेतकऱयुांना
वदलेले आशुुासन पाळले नाही.
सरकारी कं पनयुांचे
खासगीकरण के ले. बरोजगारी
िाढिली, पेटुुोल -वडझेल,
घरगुती गॅस वसवलंडरचे दर

भरमसाठ िाढिले. अथाुवयुिसथुा
रसातळाला गेली. मोदी
सरकारने लसीकरणाचे
कोणतेही धोरण आखलेले नाही.
सिाु अवधकार केरुुुाकडे ठेिून
जबाबदारी मातुु राजयु सरकारिर
ढकलायची असे मोदी सरकारचे
धोरण आहे. तयुांनी करोनाची
लसुथती हाताळणयुात अिुुमयु
चुका के लयुा. तयुामुळे औरध,

पुुाणिायू आवण अिसथुेमुळे
लोकांचे जीि गेले, असा
घणाघात राऊत यांनी केला.
यािेळी काँगुेुसचे शहराधयुिुु
आमदार विकास ठाकरे,
काँगुेुसचे वजलहुाधयुिुु माजी मंतुुी
राजेरुुु मुळक, आमदार राजू
पारिे, आमदार अ�ॅड. अवभवजत
िंजारी, नाना गािंडे उपलसुथत
होते.

राऊत महुणाले, मोदीनुी
िराुंलुा दोन कोटी रोजगार
देणयुाचे आवण पुुतयुेकाचयुा
खातयुात १५ लाख रपुये जमा
करणयुाचे आशुुासन वदले होते.
शेतकऱयुांचे उतपुननु दुपपुट
करणार, काळा पैसा भारतात
आणणार आवण १०० वदिसात
महागाई कमी करणार, अस ेबाता
मारलयुा होतयुा. तयुापैकी काहीही

झालेले नाही. उलट पेटुुोल १००
रपुये वलटर, वडझेल ९० रपुये,
खादुुतेल १८० ते २०० रपुये
वलटर  झालयुाने लोकांचे जगणे
अिघड  झाले आहे.

शेतीचे सावहतयु, बी-वबयाणे,
खते, वडझेल महाग झाले. या
सरकारने काळे कृरी कायदे
आणून शेतकऱयुांनाच उदु्ुिसुु
करणयुाचे रडयंतुु रचले आहे. 

नागपूर : िातािरणातील बदलामुळे कमी-
अवधक पुुमाणात ढगाळ िातािरण आहे. यामुळे
उषणुता कायम असली तरी तयुात उकाडुुाचीही
चागंलीच भर पडली आह.े यामळु ेसधयुा विदभाुातील
जनता तुुसुु झालेली आहे. मागील २४ तासांपूिुुी
नागपुरातील तापमान िाढलेले असताना रवििारी ते
पुनहुा १.६ अंश सेललुसअसने खालािले. रवििारी
४२.३ अंशािर पारा आला होता.

नागपरुात सकाळी ढगाळ िातािरणामुळ ेआरुाुुता
६२ टकुुे होती. वदिसभर उन-सािलीचा लपंडाि
सुर ुहोता. सायंकाळी आरुाुुता ३८ पयुुंत घसरली.

हिामान विभागाचयुा अंदाजानुसार, नितपाचयुा
उिुावरत वदिसातही असेच ढगाळ िातािरण राहील,
ऊनही तापले. पािसाचाही अंदाज विदभाुात ितुाविला
असून, सूयाुासुुानंतर जोराचयुा िाऱयुासोबत काही

वठकाणी मेघगजाुनेसह पाऊसही येऊ शकतो. ३
जूनपयुुंत विदभाुात सिुाच वजलहुुुांत पािसाचा अंदाज
िताुविणयुात आला आहे. मानसुूनपूिाु हालचालीनुा
िेग आला आहे. यंदा नागपुरात दरिरुुीसारखा ४६
ते ४७ अंशापंयुंुत पारा पोहोचला नाही. यंदाचयुा
मोसमात नागपूरचे सिाुावधक तापमान ४३.९ अंश
सेललुसअस असे शवनिारी नोदुविणयुात आले.

नागपुरात मानसुूनचे ८ ते १० जूनचयुा दरमयुान
आगमन होणयुाची शकयुता आहे. दवुुिण भारतामधयुे
िेळेिर मानसुून पोहोचेल, असा अंदाज आहे.
िातािरण चांगले रावहले तर विदभाुात िेळेिर
मानसुून येऊ शकतो. यंदा मानसुूनचा पाऊस
सामानयु असेल, असा अंदाज आहे.

रवििारी विदभाुातील सिुाच वजलहुुुांतील तापमान
खालािले होते.

नागपूर : उपराजधानीतील विविध खासगी रगुणुालयांत २४ तासांत
मयुुकरमायकोवससमुळे (काळी बुरशी) ३ रगुणुांचा मृतयूु झाला असून
२६ निीन रगुणु आढळले आहेत. तयुामुळे नागपूर वजलहुय़ुातील
आजपयुंुतचयुा या आजाराचयुा मृतयूुची संखयुा ८५ रगुणुांिर पोहचली
आहे. नागपुरातील विविध शासकीय ि खासगी रगुणुालयांत एकीकडे
या आजारािर आिशयुक इंजेकशुनचा तुटिडा असताना दुसरीकडे हे
रगुणु िाढतच असलयुाचे धकुुादायक वचतुु आहे.

इंजेकशुनचा काळाबाजार रोखणयुासाठी वजलहुावधकाऱयुांकडून
इंजेकशुनचे शासकीय ि खासगी रगुणुालयांना वितरण केले जात आहे.
दरमयुान, रवििारी वदिसभरात शासकीय रगुणुालयांत ८, खासगी
रगुणुालयांत १८ असे एकूण २६ निीन रगुणुांची भर पडली. तयुामुळे
नागपुर वजलहुय़ुातील या आजाराचयुा एकूण रगुणुांची संखयुा १ हजार
१३२ रगुणुािंर पोहचली. तर खासगी रगुणुालयातंील तीन मतृयुमूळेु यथेे
या आजाराचे मृतयुूही िाढत असलयुाचे वदसत आहे. दरमयुान,
वजलहुय़ुातील एकूण रगुणुांतील ५८५ रगुणुांिर आजपयुंुत शसुुुुवुुिया
झालयुा असून ३०० रगुणुांना रगुणुालयातून सुटुुी वदली गेली आहे. तर
सधयुा विविध ६४ खासगी ि काही शासकीय रगुणुालयांमधयुे ६१८
रगुणुांिर उपचार सुर ुआहे.

पीक विम्यामध्ये संगनमताने गैरव्यिहार ‘म्युकरमभयकोवसस’चे
आणखी ३ बळी!
निलह्य़्ातील मृतय्ूसंखय्ा ८५ रर

निवसेना आमदार प््दीप जैस्वाल
रांना सहा मनहन्रांची निक््ा

पोलीस ठाणय्ात केली होती तोडफोड

टाळेबंदीच्या ननयमांमुळे एसटीरा प््वासीच नमळेना!
करोनामुळे एसटी महामंडळ आनथ्िक कोड्ीत

करोना ननयमांकडे दुर्लक्् करत आमदार
महेश रांडगे यांचा काय्लकर्य्ाा्सह डान्स!

विदर्भात पभिसभचभ इशभरभ;
नभगपुरभतील पभरभ पुन्हभ उतरलभ

मोदीन्ी लसीसाठी भारतीरानंा रागंते उभ ेकले े: ननतीन राऊत 

सकाळी ७ ते दुपारी २ वाजेपर््ंत 
अत्रावश्रक दुकाने सुर् ठेवण्रास परवानगी

लगन् सोहळय्ाला असलेले ननर््ंध देखील पुर््ीप््माणेच कायम

H$m¶m©‘YyZ EHy$U CËnÞ 85.29 43.59 146.22 204.82 263.36
H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/ (VmoQ>m) 
(H$a, AndmXmË‘H$ Am{U/ qH$dm A{V{d{eï> ~m~r nyd©) 17.10 1.02 7.76 7.80 9.45
H$a nyd© H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/ (VmoQ>m) 
(AndmXmË‘H$ Am{U/ qH$dm A{V{d{eï> ~m~r nümV) 17.10 1.02 7.76 7.80 9.45
H$a nümV H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/ (VmoQ>m) 
(AndmXmË‘H$ Am{U/ qH$dm A{V{d{eï> ~m~r nümV) 14.88 1.02 5.63 5.58 6.85
H$mbmdYr gmR>r EHy$U gdªH$f CËnÞ 
(H$mbmdYrgmR>r EH${ÌV Z’$m/ (VmoQ>m) (H$a nümV) Am{U 
AÝ¶ gdªH$f CËnÞ(H$a nümV) 14.88 1.02 5.63 5.58 6.85
g‘^mJ ^m§S>db (é. 10/- Xe©Zr ‘yë¶mMo) 852.12 852.12 852.12 852.12 852.12
amIrd (JV dfm©À¶m boImnar{jV Vmio~§Xm‘Ü¶o XmI{dë¶mZwgma amIrd dJiVm) - - - - -
àVr ^mJ CËnÞ (é. 10/- àË¶oH$sMo)
‘yi 0.17 0.01 0.07 0.07 0.08
gm¡å¶rH¥$V 0.17 0.01 0.07 0.07 0.08

Ho$~rEg B§{S>¶m {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ H«$.: Eb5190000E‘EM1985nrEbgr035718

Zm|XUr H$m¶m©b¶: 502, H$m°‘g© hmD$g, 140, Z{JZXmg ‘mñQ>a amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B© - 400 001 Xÿa: 40362626/ 40362727; ’°$Šg: 40362618
g§Ho$VñWi: https://kbs.co.in/ B©-‘ob Am¶S>r: kbskbs.co.in

31 ‘mM© 2021 amoOr g§nboë¶m Ì¡‘m{gH$ Am{U dfm©gmR>r EH$‘od boImnar{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mm AmamIS>m
é. bmIm‘Ü¶o (B©nrEg dJiVm)

Vn{eb

g§nbobo
Ì¡‘m{gH$

31.03.2021
(boImnar{jV)

g§nbobo
Ì¡‘m{gH$

31.12.2020
(AboImnar{jV)

g§nbobo
Ì¡‘m{gH$

31.03.2021
(boImnar{jV)

g§nbobo df©
31.12.2021
(boImnar{jV)

g§nbobo df©
31.03.2020
(boImnar{jV

)

{Q>nm:
Cnamoº$ {ZîH$f© ho go~r ({bpñQ>§J A±S> Am°pãbJoeZ {S>gŠbmoPa [a¹$m¶a‘|Q>g), {Z¶‘mdbr, 2015 À¶m {Z¶‘ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠñM|O‘Ü¶o gmXa H$amd¶mÀ¶m 31 ‘mM© 2021 amoOr g§nbobo
Ì¡‘m{gH$ Am{U dfm©gmR>r boImnar{jV {d{Îm¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma Z‘wÝ¶mMm AmamIS>m Amho. Ì¡‘m{gH$/ dfm©gmR>r {ZîH$fm©Mm nyU© Z‘yZm H§$nZrÀ¶m g§Ho$VñWimda åhUOoM www.kbs.co.in
Am{U ñQ>m°H$ EŠñM|OÀ¶m åhUOoM https://www.bseindia.com/ da CnbãY Amho. 
Vn{ebdma {d{Îm¶ {ZîH$f© Am{U AmamIS>m ^maVr¶ boIm ‘mZm§H$Z (B§S>-EEg) Oo H§$nZr H$m¶Xm 2013 À¶m H$b‘ 133 Am{U Ë¶mÀ¶m gmo~V dmMë¶m OmUmè¶m AÝ¶ VaVyXtÀ¶m A§VJ©V
H$aÊ¶mV Ambo Amho Am{U boIm narjU g{‘VrÛmao g‘rjU H$aÊ¶mV Ambo Amho. Am{U gmo‘dma 31 ‘o 2021 amoOr Pmboë¶m g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m g^o‘Ü¶o Vo Zm|XnQ>mda KoÊ¶mV Ambo Amho. 
‘mM© 31, 2021 Am{U ‘mM© 31, 2020 amoOr g§nboë¶m Ì¡‘m{gH$mgmR>rMo AmH$S>o ho nyU© Am{W©H$ dfm©gmR>rÀ¶m g§X^m©V boImnar{jV AmH$S>o Am{U g§~§{YV Am{W©H$ dfm©À¶m {Vgè¶m
Ì¡‘m{gH$mÀ¶m AmO n¶ªVÀ¶m AmH$S>çm§‘Ü¶o Vmi‘oi KmbÊ¶mgmR>r KoÊ¶mV Ambo AmhoV.
JV H$mbmdYrMo AmH$S>o Mmby H$mbmdYrÀ¶m g§X^m©V Amdí¶H$ VoWo nwZJ©R>rV Am{U nwZd©JuH¥$V H$aÊ¶mV Ambo Amho.  

Ho$~rEg B§{S>¶m {b{‘Q>oS>, H$arVm
ghr/-
Vwfma emh

AÜ¶j ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
S>rAm¶EZ: 01729641

{R>H$mU: ‘w§~B©
{XZm§H$:  31 ‘o, 2021

नरमा हप् ता पाच हिार ८०० कोटी् चा, नरतरण केरळ हिार कोटी् चे
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