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नीरव मोदी समहु ाचे 44 कोटी *पये िकं मतीचे समभाग आिण बँकठेवी गोठव0यात आ1याचं ईडी अथा5त स6वसूली
संचालनालयानं 9हटलं आहे. पीएनबी घोटा<यात1या या िहरे =यापा-याशी संबंिधत िविवध िठकाणाह@न परदेशातून आयात के ले1या
घड् याळांचा मोठा साठा देिखल ईडीनं जD के ला आहे. काळा पैसा ितबंधक कायFाअGवये 30 कोटी Hपये असलेली बँक खाती आिण
13 कोटी 86 लाख *पये मू1य असलेले समभाग गोठव0यात आ1याचं अिधकाJयांनी सांिगतलं.
<><><><>
नंदरु बार नगरपालीके Mया आज झाले1या अथ5सक
ं 1पीय सभेत २०१८-१९ वषाUसाठीMया १५८ कोटी ८६ लाखांMया
अंदाजपकास मंजुरी दे0यात आली आहे. नगराXयYा रZना रघवु श
ं ी यांनी १० लाख ८६ हजार ७८६ *पयांचा िश1लक\ अथ5सक
ं 1प
सादर के ला आहे. नंदरु बार नगरपालीके चे ]वताचे १५ कोटी ७९ लाखांचे उZपGन असनु शासनाMया इतर िनधीवर पालीके Mया िवकास
कामांचे िनयोजन कर0यात आले आहे. आजMयाच सभेत कचरा संकलनाचा ठे`याMया न=यानं िनिवदा काढ0याला मंजुरी दे0याMया
िवषयावर कॉcेस आिण भाजपा सद]यांमXये चांगलीच खडाजंगी झाली.
<><><><>
महाराdeातली एक हजार गावं िवकिसत कर0यासाठी मfु यमंgयांMया संक1पनेतून cाम सामािजक पhरवत5न अिभयानाची
स*
ु वात झाली आहे. बुलडाणा िज1iात1या शेगाव तालु`यात1या िनवडक गावांचा यात समावेश के ला आहे. तसंच यासाठी
cामपhरवत5न दतू ांची नेमणूक के 1याची मािहती VSTE चे मfु य अिधकारी रामनाथ सु म0यम यांनी िदली.
<><><><>
को1हापूर िज1iात शासनाMया िनण5यानस
ु ार कमी पटसंखMे या 24 शाळा बंद कर0यात आ1या आहेत. यासंबधं ीMया
िनण5यपावर को1हापूर िज1हा पhरषदेचे मfु य काय5कारी अिधकारी कुणाल खेमणार यांनी िश`कामोत5ब के लं आहे.
<><><><>
नािशक िज1iात1या िदंडोरी रोडवर वनारवाडी िशवारात चारचाक\ आिण दचु ाक\ यांMयात समोरासमोर झाले1या अपघातात
दचु ाक\वरील एकाच कुटूबांतील तीघे जण ठार झाले असनू , कार चालकही जागीच ठार झाला आहे. या करणी िदंडोरी पोिलसांत
अपघाताचा गGु हा दाखल कर0यात आला आहे.
<><><><>
गावांMया सवा5गीण िवकासांचं िनयोजन करतांना गांवाMया िनकडीनस
ु ार िवकास कामांना ाXयाGय#म िदला जातो अस
ितपादन राnयाचे सहकार राnयमंी गल
ु ाबराव पाटील यांनी काल जळगाव िज1iात िनमगाव इथं के लं. ZयांMया ह]ते िनमगाव-बेळी
या 1 िक.मी र]Zयाच भूमीपूजन झाले, Zयावेळी उपि]थतांना माग5दश5न करतांना ते बोलत होते. सदर र]Zयासाठी आमदार िनधीतून 10
लाख *पयांचा िनधी मंजूर कर0यात आला आहे .
<><><><>
शेती =यितhर6 अGय कामांसाठी eॅ`टरचा वापर करायचा असेल तर =यावसाियक परवाना काढावा लागेल अGयथा अवैधhरZया
वाहतूक के 1याबpल 1 लाख 10 हजार *पये दंड आकारला जाईल या शासन िनण5यािवरोधात संतापले1या eॅ`टर मालकांनी काल देवरी
उपिवभागीय अिधकारी काया5लयावर मोचा5 काढला. माजी खासदार नाना पटोले यांनी या मोचा5चं नेतZृ व के लं, असं आमMया वाता5हरणानं
कळवलं आहे.
<><><><>
वेगवेग<या िवमा कं पGयांMया बनावट िवमा पॉिलसीrारे ZयांMया हsZयापोटी समु ारे 1 कोटी 5 लाख *पयांची फसवणूक
करणाJया िद1लीMया 7 एजंटांिव*u सोलापूर िज1iातले सेवािनवv
ृ कृषी अिधकारी सखाराम के सकर यांनी सदर बाजार पोलीस
ठा0यात काल त#ार दाखल के ली. या संदभा5त के सकर यांनी आयआरडीएशी संपक5 साधला असता आपली फसवणूक झा1याचं ZयांMया
लYात आलं. हा गGु हा आिथ5क गGु हे शाखेकडे वग5 के ला असनू सहाwयक पोलीस िनरीYक अिधक तपास करत आहेत.
<><><><>

कोकणातला पिहला मोनोरेल क1प िसंधदु ुग5 िज1iात1या सावंतवाडीत1या िश1पcाममXये उभार0यात येणार अस1याची
मािहती पालकमंी दीपक के सरकर यांनी काल िदली. १ िकलोमीटर लांबीचा हा क1प येZया मे मिहGयापयUत पूण5 होणार
अस1याचही Zयांनी सांिगतल. के सरकर यांनी काल सावंतवाडीMया िश1पcामला भेट िदली, Zयावेळी ते बोलत होते. या क1पासाठी २
कोटी *पयांचा िनधी मंजूर झा1याच Zयांनी सांिगतल. सXया हा क1प िनिवदा]तरावर असून लवकरच Zयाच काम सH
ु होणार आहे. मे
मिहGयापयUत हा क1प पूण5 होईल असा िवxास Zयांनी =य6 के ला.
<><><><>
पालघर िज1iात1या पोलीस ठाणे आिण पोलीस िवभागाMया इतर शाखेत1या पोलीस अिधकाJयांना कामाMया अनषु ंगानं
भेट0यासाठी येणाJया अyयागतांची िडिजटल नzद ठेव0यासाठी पालघरचे पोलीस अधीYक मंजुनाथ िसंगे यांMया संक1पनेतून ि=हिजटर
मॅनज
े म{ट िस]टीम चालू कर0यात आली आहे . या णालीत पोलीस ठा0यात भेट देणाJया अyयागतांचा फोटो तसंच मोबाईल #मांक
आदी मािहती भर0यात येत.े Zयानंतर ताZकाळ Zया अyयागंताMया मोबाईल वर एक मॅसज
े जातो.जर एकच अyयागत वारंवार पोलीस
]टेशनला येत असेल तर याबाबत संबंिधत पोलीस ठा0याMया भारी अिधकारी यांना Zयाबाबत िवचारणा के ली जाते .
<><><><>
यंदाMया गळीत हंगामात पुणे िवभागानं तर साखर उताJयात को1हापूर िवभागानं पिहला #मांक पटकावला आहे. पुणे िवभागात
आजपयUत समु ारे पावणेतीनशे लाख टन ऊसाचं गाळप होऊन समु ारे 300 लाख ि`वंटल साखरेचं उZपादन झालं आहे. राnयाचा
सरासरी साखर उतारा 11पूणाUक 17 शतांश ट`के तर को1हापूरचा उतारा बारा ट`के इतका रािहला आहे.
//<><><><>//

