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MOIL LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Regd. Off.: MOIL Bbawan, 1A Katol Road, NAGPUR- 440013
Website: www.moil.nic.in, E-Mail ID: ~Qmnli.m19.~((i;_mqi_Lni_(,jJl, Ph.: 0712-2806182, Fax: 0712-2591661, CIN: L99999MH1962GOI012398

CS/NSE-BSE/2022-23/38
To,
Listing Department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001
Scrip Code: 533286

Date: 09.05.2022
To,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1 ,Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400051
Symbol: MOIL

Subject: Newspaper advertisement- Notice of Postal Ballot dated May 07, 2022
Dear Sir/Madam:
In compliance with the prov1s1ons of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper
advertisements of Postal Ballot Notice dated May 07, 2022 published in The Economic TimesEnglish Newspaper (All Editions) and Navrashtra- Marathi Newspaper ( Nagpur Edition) in
addition to Navbharat- Hindi Newspaper ( Nagpur Edition) on 9th May, 2022.

You are requested to please take note of the same.

Thanking you,
Yours faithfully,

Company Secretary cum Compliance Officer

Encl·: as above

KERALA WATER AUTHORITY

e-Tender Notice
THE ECONOMIC
TIMES DT. 09.05.2022

Tender No: 10/2022·23/KWA/PHCnvLA
JJM - 5th SLSSC - Providing 2841 Nos of FHTCs by extending pipe line,
replacing existing line with higher size pipe, supply and erection of pump sets
and providing pressure filter unit in Thannithodu grama panchayath.
• EMD: Rs. 200000 • Tender fee: Rs. 11200 • Last Date for submitting
Tender: 27.05-2022, 02:00 pm • Phone: 0469-2600162 • Website:
www.kwa.kerala.gov.ln, www.etenders.kerala.gov.ln
KWA.JB-GL-6-166-2022·23 Superintending Engineer, PH Circle, Pathanamthltta

KERALA WATER AUTHORITY
e-Tender Notice

·

b~~ENERGY

REF: LPGCL and BEL Tender/FM/
IMP-COAU2022-23IT-01
The Sale of tender document is hereby extended
to 13.05.2022 and BOD is extended to 16.05.2022.
The Quantity is revised to 5.00 Lakh MT. Please visit
our website www.lpgcl.com for more details.

Tender No : 04/SEJPHCITSR/2022·23. STATE PLAN - 2021-22 Rehabilitation/
Improvement Work of UWSS -.WSS to .Jrlnjalakuda Municipality and Murlyad &
Velookkara Panchayaths in Thrissur District Package I - 600 nvn OJ K9 Raw water
pumping main - 5800m from Karuvannur Intake Well site to Mangadikkunnu WTP
site. EMD : Rs. 500000. Tender fee : Rs. 17700. Last Date for submitting Tender :
~2022 Q3:00:pm. Phone : 0487 2423230. Website : www.kwa.k!rala.qov.in

www.ttandars,kara!a.gov.ln.
Superintending Engineer, PH Circle, Thrissur

KWA.JB-GL..,158-2022-23

CORRIGENDUM
NIT Ref No: SFURTI/BADANKI MAHUA CLUSTERIBUILDING-1/2022-23
Date : 07.05.2022

In continuation to the above NIT reference no. this is to hereby
notified that the submission date of tender for construction of
CFC for Badanki mahua processing cluster on behalf of Farm
Fresh Trust (SPV) is extended up to 27.05.2022 up to
05:00PM and to be opened on 28.05.2022 at 11 :OOAM.
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Tel 044 2254 0500 501 Fax 2254 1744 W\'1\'1 trclelpMk com tenclersgtrclelpark com
(An ISO "0011.\001 Cornp<"lYI

E·TENDER NOTICE FOR OUTSOURCING OF
SECURITY AND FIREFIGHTING SERVICES
E·Ttndtr Notice No.DDEU2022·2Q2312
TIDEL Park Ltd., invites e-tender for Outsourcing Security and Fireflghtlng Services of
its IT Park atTaramani, Chennal.
For more details and participation In the above e-tender, please vlsH the websHe
https:/lwww.tntanders.gov.ln Last date for online submission of duly filled In tender
documents Is 3.00 pm on 09.06.2022. 11DEL reserves the right to accept/reject any
one/all tendenl without assigning any reason thereof.

MANAGING DIRECTOR

DIPR12181/Tenct.rl022

wheat to

TENDER NOTICE
Dt. : 07.05.2022
Tender invited in a sealed cover under two bid system i.e.,
Technical Bid & Financial Bid from licensed r~istered Civil
Engineers/ Contractors of class B & abOve (having minimum
three years of experiences in building construction) for
establishment of Common Facility . Centre for SAl HONEY
BEEKEEPING PROCESSING CLUSTER,on be half of SAl
honey Vikash trust (SPV), At/Po-Santhapur, Ps-Gondia, Dist.Ohenkanal, Odisha, Pin-759016, Odisha.
Date of Commencement of Tender: 08.05.2022
Last date and time of submission of tender: 28.05.2022 upto
05:00PM
Date & Time for opening of Tender: 30.05.2022 at 11:00 AM .
Cost of tender paper: Rs.10,000/A complete set of the Bid documents containing details of the
terms and conditions may be downloaded from the website of
NEW INDIA (www.newlndlaodlsha.org) or CENTRAL TOOL
ROOM AND TRAINING CENTRE (www.cttc.gov.ln) and the
same can be submitted at GATE N0-1, CENTRAL TOOL ROOM
& TRAINING CENTRE, B-36, Chandaka Industrial Area, Near
lnfocity Square, Patia, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751 024 along
with cost of tender paper in shape of Bank Draft drawn in favour
of •NEW INDIA• payble at Dhenkanal before the last date &
time. Any future corrigendum/ addendum/ information related to
this Notice Inviting Tender will only be uploaded in NEW INDIA
(www.newlndlaodlsha.org) website only. The authority
reserves the right to accept I reject any part or all the bids without
assigning any reason thereof.
Officer ln-cha e
No : SFURTII New India IBUILDING·112022·23

CENTRAL TOOL ROOM & TRAINING CENTRE
r;,
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POSTAL BALLOT NOTICE
Members of the MOIL Umited (the "Company") are hereby informed that pursuant to the
provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Ad, 2013 (the
•Act"), reid with rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules,
2014, (including any statutory modification(s), amendmen~s) or re-enactmen~s) thereof, for the
time being in forte) (the •Rules") read with General Circulars No. 14/2020 dated AprilS, 2020,
No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 2212020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated
September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No. 10/2021 dated June 23, 2021
and 2012021 dated December 08, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government
of India (the "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India
(Usting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws
and regulations, if any, the Company is seeking approval of the members by passing special
resolution in respect of appointment of Dr. Archana Majumdar (DIN-09550555) as Independent
Director, as set out In the Postal Ballot Notice dated May 07, 2022 (the "PQStal Ballot Notice")
through the remote a-voting process.
·
Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot
Notice along with the explanatory statement on Saturday, 7" May, 2022, by e-mail to all those
memberswhosenamesappearintheRegisterofMembers/listofbeneficlalownersasonthecutoff date i.e. Friday, 2ft April, 2022 and who have registered their e-mail address with the
Company (In respect of shares held in physical form) and/or with their Depository Participants (In
respect of shares held In-dematerialized form) and made available to the Company by their
respective Depositories. In terms of MCA Circulars, the communications of the assent or dissent
of the members would take place only through the remote a-voting system. The Company is
providing facility to its members. to cast their votes remotely, using the eleCironic voting system
("remote e-voting1 through National Securities Depositories Umited (•NSDL").
Members holding shares In demat/ physical mode and who have not updated their email address
with the Company are required to update the emaH address by following the below mentioned

process:
For Physical shareholders: please provide necessary details like Folio No., name of the
shareholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self-attested
scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested ~nned copy of Aadhar Card) by
email to lnyastor@blqsbaraonllne.com.
2. For Demat shareholders: Please provide Demat account details (CDSL - 16 digit
beneflclaryiDorNSDL-16dlgltDPID+CLID),Name,cllentmasterorcopyofconsolldated
account statement, P~ (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested
scanned copyofAadharCard) by email to lnyestor@blqlbaraonllne.coro.
Members are requested to permanently register their e-maH address, In respect of electronic
holding with the depository through concemed Depository Participants and In respect of physical
holding with Blgshare Services Pvt. Ltd., Registrar &Share Transfer Agent of the Company.
A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial
owners maintained by the Depositories, as on the cut~ date i.e. Frtday, 'N April, 2022, shall
only be entitled to cast their vote by remote a-voting on the resolution mentioned in the Postal
Ballot Notice and the voting rights shall be reckoned on the paid up value of the Equity Shares
registered in the name of the shareholders as on that data. Aperson who is not a member on the
cut-off date shall treat this notice for Information purposes only.
Members can vote during the remote a-voting period commenc:lng from 9.00 a.m. (1ST} on
Tuesday, 10•May, 2022 and ends at 5.00 p.m. (1ST} on Wednesday,&" June, 2022. The remote
a-voting module shall be disabled at 5.00 p.m. (1ST} on 8"June, 2022 and remote Holing shall
not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution Is cast 1JV a Member, the Member shaD
not be allowed to change It subsequently.
.
Shrl Bhojraj Wakodikar, Practicing Company Seaetary {C.P. No. 8509), has been appointed as
the Sautlnizer to conduct the Postal Ballot voting through remote a-voting process in a faK and
1.

tran8parentmanner.

•

The Postal Ballot Notice Is available on the Company's website at ..,.moiJ.nk;,ln website d
NSDL at ..,.eyollna.nscll.com and also on the website of stock exchanges of BSE Umited
(•BSE") www btalndJa com and National Stock Exchange of lridla Umited (•NSE")

www nsaJndla.com.

The Sautlnizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any person authorized
by him upon completion of the sautlny of the votes cast through 111110te e-vollng. The results of
the Postal Ballot will be announced on or before Friday, 1t'J~~~e, 2022 and Intimated to BSE and
NSE, where the equity shares of the Company are listed and would beavallablea~lherwebslte.
Additionally, the results will also be uploaded on the Company's website www.mal.nlc.ln and
on the website of NDSL {Agency appointed for providing a-voting platform)
www.eyoiJna nsc!l com.
In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions {FAQs) and a-voting
user manual for shareholders available at the download section of www ayotlna.nldJ.com or
call on toll free no.: 1800 1020990and 1800 2244 30 or Ms. PaHavl Mhatre, ManagerNSDLat
eyotlnq@nsdl.co.tn.
By order of the Bolrd

For MOIL Llmlfld
Sdf.

Nelnll Dull Plndey

Place: Nagpur
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MAHARASHTRA INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CORPORATION
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(A Government of Maharashtra Undertaking)
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Sr.
No.

Name of Work

Estimated
Cost

Construction of Marathi Bhasha
Bhavan Main Centre Building at ~ 84,20,00,000.00
Charni Road, Mumbai
The blank tender forms for above works will . be
available from 13/05/2022 to 07/06/2022 on MIDC'S
Website http://www.midcindia.org.
·
The pre bid meeting will be conducted on 23/05/2022
at 11.00 ani in . the Office of the Superintending
Engineer (Mumbai), MIDC, Udyog Sarathi, Andheri
(East), Mumbai 400 093. Interested agencies may upload
their queries before 26/05/2022. Answers to the queries/
MIDC Clarification will be available from 01/06/2022 on
Website of MIDC.

Members of the MOIL Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to the
provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the CompaniesAc~ 2013 {the
"Act"), read with rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules,
2014, (incloding any statutory modification(s), amendment{s) or re-enactment{li) thereof, for the
time being in force) (the "Rules") read with General Circulars No. 14/2020 dated AprilS, 2020,
No. 17/2020 dated April 13,· 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated
September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No. W/2021 dated June 23, 2021
and 20/2021 dat~ December. 08, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government
of l~ia {the "MCA Clr.culars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws
and regulations, if any, the Company is seeking approval of the members by passing special
resolution in respect of appointment of Dt. Archana Majumdar (DIN-095505~5) as Independent
Director, as set out in the Postal Ballot Notice dated May 07, 2022 (the -Postal Ballot Notice")
through the remote e-voting process.
Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot
Notice along with the explanatoiy statement on Saturday, 1• May, 2022, by e-mail to all those
members whose names appear in the Register of Members/list of beneficial owners as on thecutoff date i.e. Friday, 29~ .April, 2022 and who have registered their e-mail address with the
Company {in respect of shares held in physical form) and/or with their Depository Participants (in
respect of shares held in dematerialized .form) and made available to the Company by their
respective Depositories.ln terms of-MCA Circulars, the communiCations of the assent or dissent
of the members would take place only through the remote e-voting system. The Company is
providing facility to its members to cast their votes remotely, using the electronic voting system
{'remote e-voting}through National Securities Depositories Limited {"NSDL").
, Members holding shares in demat/ physical mode and who have not updated their email addresp
with the Company are required to update the ema.il address by following the below mentioned

.

~~

For Physical shareholders: please provide necessary details like Folio No., name of the
shareholder, si:anned copy of share certificate {front and back), PAN {self-attested
-scanned _copy of PAN Card), Aadhar (self-attesteq scanned copy of Aadhar Card) by
email to Investor@bigshareonline.com.
_
2. For Demat shareholders: Please provide Demat account details {CDSL - 16
. • beneficiary 10 or NSDL -16 digit DPID +CLIO), Name, c;lient master or copy ofcons~uaa1te<1 ·I
account statemen~ PAN {self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar {self-attested
scanned copy ofAadhar Card) by email to investor@bigshareonline.com.
Members are requested to permanently register their e-mail address, jn ~spec! of electronic
holding with the depository through concerned Depository Participants and in respect of physical
holding with Bigshare-Services Pvl Ltd., Registrar &Share Transfer Agent of the Company.
A person whose 'name is recorded in the register of members or in the r~ister of beneficial
oWners maint;jjned by the Depositories, as on the cut-off date i.e. Friday, 29 April, 2022, shall
only be entitled to cast their vote by remote e-voting on the resolution mentioned in the Postal
Ballot Notice and the voting rights shall be reckoned on the paid up value of the Equity Shar~
registered in the name of the shareholders as on that date. Aperson who is not a member on the
cut-off date shall treat this notice for information puf1XlseS only. ·
Members can vote during the remote e-voting period commencing from 9.00 a.m. {1ST) on
Tuesday, 10"'May, 2022 and ends. at 5.00 p.m. {1ST) on Wednesday, a• June, 2022. The remote
e-voting module shall be ~isabled at 5.00 p.m. {1ST) on 8"' June, 2~22 .and.remote e-voting shall
not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a MemberT the Member shall
not be allowed to change it subsequently.
'
Shri Bhojraj Wakodlkar, practicing Company Secretary (C.P. No. 8509), has been appointed as
the Sautinizer to conduct the Postal 'Ballot voting through remote e-voting process in a fair and
transparent manner. · . · •
·
The Postal Ballot Notice is available on the Company's website a~www.moil.nlc.in website of
NSDL at www evoting.nsdl com and also on the website of stock exchanges of BSE Limited
("BSE") www.bselndla.com and National Stock Exchange of India Ll~ited .{"NSE")
www.nselndia.com.
The Sautinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any person authorized
by him upon completion of the scrutiny of the votes cast through remote e-voting. The results of
the Postal Ballot will be announced on or before Friday, 10"'June, 2022 and intimated to BSE and
NSE, wh·ere the equity shares of the Company are listed and would' be available on their website.
Additionally, !lie results will also be uploaded on the Company's website www.moil.nic:in and
on the website of NDSL (Agency' appointed for providirag a-voting platform)
www.evotlng.nsdl.com.
In case of any queries,.you may refer to the Frequently Asked Questions {FAQs) and a-voting
.user manual for shareholders available at the download section .of www.evot!ng.nsdl com or
call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at
evoti!K!@nsdl.co.in.
By order of the Board
For MOIL Limited
Sd/·
.
Na&raj Outt Pandey
Place: Nagpur
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 07.05.2022
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देश / विदेश

नागपूर, 9 मे 2022

अवैध िाम्ाि कंपिीवर छापा

राष््ीय जिता दलािे जखमेवर चोळले मीठ

भाजपाने मुख्यमंत्ी जाहीर करावा

\

मुझफ्फरपूर, नवराष्् न्यूज
नेटवक्क. 2024 मध्ये होणाऱ्या
लोकसभा तनिडणुकीपूि्ी तबहारमध्ये
राज्य पातळीिरील तनिडणुकीची
शक्यता कमीच आहे. असे असतानाही
तबहारमध्ये राजकीय िातािरण तापले
आहे. आरजेडी आतण भाजपा
नेत्यांमध्ये आरोप-प््त्यारोप सुर् आहे.
लालू प््साद यादि यांच्या सुटकेनंतर
राजदच्या काही नेत्यांनी लालूंच्या
भीतीमुळे भाजपा आजारी पडल्याचे
म्हटले होते. यानंतर मुख्यमंि्ी तनतीश
कुमार यांच्या मंत्िमंडळातील भाजपा
कोट््ातील मंि्ी जीिेश तमश््ा यांनी
आरजेडीिर जोरदार हल्ला चढतिला.
‘लालू यादि आहे तोपय््ंतच आरजेडी
आहे’, असा टोला हाणला होता.
तेव्हापासून राजद नेते भाजपािर प््चंड
नाराज आहेत. मुझफ्फरपूर तजल्हा

#

QUICK NEWS

\हैिराबाि,
नवराष्् न्यूज नेटवक्क.
नाक््ोतटक्स क्ट्ोल ब्युरोने हैदराबादमधील एका
अिैध फाम्वसी क्पनीिर मोठी कारिाई केली.
या कारिाईत एनसीबीने 3.71 कोटी र्पयांची
रोकड जप्त केली आहे. तसेच एका आरोपीलाही
मुझफ्फरपूरच्या मीनापूर
अटक करण्यात आली. फेडरल अँटी
कुधनी येथील राजदचे आमदार डॉ. बोलतात. त्यामुळे भाजपानेच
मतदारसंघातील आरजेडीचे आमदार
नाक््ोतटक्स एजन्सीने जेआर इस्नफतनटी प््ायव्हेट
अतनल साहनी यांनीही भाजपािर
आपली काळजी घ्यािी. भाजपा
मुन्ना यादव फारच आि््मक ददसले.
तलतमटेड नािाच्या फाम्वसी क्पनीिर
तनशाणा
साधला.
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्
ते म्हणाले की, भाजपाने लालूंची
बेकायदेशीरपणे औषधांची तिक््ी केल्याबद््ल
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प््शासनाने आयोतजत केलेल्या तजल्हा काळजी घेण्याचा सल्ला आरजेडीला स्ितःची काळजी घेण्यास सक््म
कारिाई केली होती.जन्सीच्या म्हणण्यानुसार,
जातो. माि्् िास््िात भाजपाचा
तिकास समन्िय आतण देखरेख ददला आहे. मात्् सत्य हे आहे की,
एनसीबीनंतर उपतिभागीय अतधकाऱ्यांनी
आहे
.
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सतमतीच्या बैठकीत सहभागी फक्त भाजपाला स्वत:ची काळजी
हैदराबादमधील डोमलगुडा येथे छापा टाकला
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होण्यासाठी आलेल्या आरजेडी नेत्यांनी वाटू लागली आहे. नंबर वन
होता. यासोबतच अिैध फाम्वसी चालिणाऱ्या
सामातजक
उन्
न
ती
कशी
होईल
यािर
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नाही.
भाजपािर जोरदार टीका केली. भाजपा असल्याचा खोटा दावा भाजपाकडून
आरोपीला अटक करण्यात आली. या
केला जातो. मात्् ते कसे नंबर वन
क््मांक एकचा पक्् असल्याचा दािा झाले, ही बाब कोणापासून लपून
कारिाईबाबत एनसीबीचे उपमहासंचालक
फेटाळून लाित त्यांनी मुखय् मंि्ी पदाचा रादहलेली नाही. राजद हा दबहारचा
(ऑपरेशन्स) संजय कुमार तसंह म्हणाले की,
भाजपाचे मंत्ी जीवेश दमश््ा यांनी यापूव्ी आरजेडीवर जोरदार हल्लाबोल केला
चेहरा जाहीर करण्याचे आव्हान तदले. नंबर वन पक्् आहे. भाजपाला
होता. लालूंच्या भीतीमुळे भाजपा आजारी पडल्याच्या मुद्ावर ते म्हणाले होते की, अिैध फाम्वसी क्पनीिर छापा टाकला असता
तबहारमध्ये मुख्यमंत्िपद भाजपाची अदधकार असेल तर त्यांनी आपला
लालू कुटुंबीयांनी त्यांच्या प््कृतीची काळजी घ्यावी. कोणत्याही कारणास््व त्यांचा
3.71 कोटी र्पये रोख, अंमली पदाथ्व, अनेक
सि्ावत मोठी समस्या आहे. मुख्यमंि्ी मुख्यमंद्तपदाचा चेहरा जाहीर करावा मृत्यू झाला तर आरजेडी पोरकी होईल. भाजपा हा जगातील सव्ामत मोठा पक्् आहे. लॅपटॉप, मोबाईल फोन आतण इतर इलेक्ट्ॉतनक
चेहऱ्याबद्ल
् बोलून राजदने भाजपाच्या आदण नंतर दनवडणुका घ्याव्यात.
आम्ही कोणाला घाबरत नाही. त्यामुळे लालूंना बघून भाजपा आजारी पडण्याचा
उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. या
जखमेिर मीळ चोळले, असल्याचे त्यानंतरच कोण नंबर वन आदण कोण प््श्नच येत नाही. लालूंना केवळ जामीन दमळाला आहे. त्यांची दशक््ा माफ झालेली गॅजेट्च्या माध्यमातून बेकायदेशीर ऑनलाइन
टू हे दसद्् होईल?
राजकीय जाणकार सांगत आहे.
नाही. त्यामुळे राजदने त्यांची काळजी करावी.
फाम्वसीचा व्यिसाय करण्यात येत होता.

राजदच िंबर वि

जुमलेबाजांचा पक््

लालू केवळ जानमिावर

नहमाचलमध्ये ख्ाळबळ, नससोनदयांचा भाजपावर हल्ला

विधानसभेच्या गेटिर खविस््ानी झे्डे

13 िक््लवाद््ांचे
आत्मसमप्िण

\दिफू. आसाममधील काब््ी
आंगलो्ग तजल्ह्ात, ऑल
आतदिासी नॅशनल तलबरेशन
आम््ीच्या 13 दहशतिाद््ांनी सुरक््ा
दलांसमोर आत्मसमप्वण केले.
अततरेक्यांनी स्ियंचतलत रायफलसह
शस््ास््े आतण दार्गोळा सुपूद्व
केला. याप््संगी बोकाजन पोतलस
ठाण्यात आसाम पोतलस, के्द्ीय
राखीि पोतलस दल (सीआरपीएफ)
आतण आसाम रायफल्सचे उच््
अतधकारी उपस्सथत होते.
दहशतिाद््ांनी 4 एके सीरीज
रायफल, 4 तपस््ूल, 1 तरव्हॉल्व्हर
आतण अनेक काडतुसे ि दार्गोळा
सुपूद्व केला. मुख्यमंि्ी हेमंता तबस्िा
सरमा म्हणाले की, नक््लिाद््ांच्या
आत्मसमप्वणासोबतच राज्य सरकार
शांतता मोहीम सुर् ठेित आहे.
एएएनएलए ि सरकार यांच्यात
शांतता चच्ाव सुर् आहे.
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दिमला, नवराष्् न्यूज
नेटवक्क. धम्वशाला तिधानसभेच्या
मुख्य गेटिर आतण सुरक््ा तभंतीिर
खतलस््ानचा ध्िज लािण्यात
आल्यामुळे राजकीय ित्वुळात
खळबळ
उडाली
आहे.
तनिडणुकीपूि्ी
राज्यातील
राजकारण तापायला लागले आहे.
तदल्लीचे उपमुख्यमंि्ी मनीष
तससोतदया यांनी खतलस््ानी
झे्ड्ािर्न भाजपािर हल्लाबोल
केला. तर दुसरीकडे आम आदमी
पक््ाचे माजी नेते कुमार तिश््ास
यांनीही प््ततत््कया व्यक्त केली.
मनीष तससोतदया यांनी तेतजंदरतसंग
बग्गा यांचे नाि न घेता भाजपािर
हल्लाबोल केला आहे. संपूण्व
भाजपा एका गुंडाला िाचिण्याचा
प््यत्न करत असल्याचा आरोप
त्यांनी केला आहे. खतलस््ानी
तिधानसभेिर झे्डे लािून गेले. जे
सरकार तिधानसभेचे रक््ण कर्
शकत नाही, ते जनतेची सुरक््ा
कशी करणार? ही बाब तहमाचल
प््देशच्या अतभमानाची आतण
देशाच्या सुरक््ेची आहे. माि््
भाजपा सरकार पूण्वत: अपयशी
ठरले आहे.

पंजाबमधील
पय्िटकांचा उपद््व

राज्यातील धम्मशाला दवधानसभेच्या
मुख्य गेट आदण सुरक््ा दभंतीवर
खदलस््ानचे झे्डे आढळून आले
आहेत. मादहती दमळताच पोदलसांचा
ताफा घटनास्थळी पोहोचला. एसपी
कांगडा, खुशाल शम्ाम यांनी
सांदगतले की, ही घटना रात््ी उदशरा
दकंवा पहाटे घडली असावी. आम्ही
दवधानसभेच्या गेटवर्न
खदलस््ानचे झे्डे हटवले आहेत. हे
पंजाबमधील काही पय्मटकांचे कृत्य
असू शकते.

रात््ीच्या अंधारात दवधानसभेच्या गेटवर
खदलस््ानचे झे्डे फडकवण्याच्या भ्याड
घटनेचा मी दनषेध करतो, असे मुख्यमंत्ी
जयराम ठाकूर म्हणाले. या दवधानसभेत
केवळ दहवाळी अदधवेशन होते. त्यामुळे
त्यामुळे येथील सुरक््ा व्यवस्था चोख
ठेवण्याची गरज आहे. मात्् अशा घटना
आम्ही खपवून घेणार नाही. या घटनेची
त्वदरत चौकशी कर्न दोषी्वर कठोर
कारवाई केली जाईल. हे कृत्य
करणाऱ्यांमध्ये दहंमत असेल तर त्यांनी
ददवसाच्या उजेडात यावे.

देशद््ोहाचा खटला अडसर

दिल्ली िंगलीतही होता सहभाग

एमसीडी निवडणूक
लढनवणार होता

आधी तबरेज असदुद्ीन ओवैसी यांच्या
पक्् एआयएमआयएमचा सदस्य होता.
त्यानंतर त्याने एआयएमआयएम सोडून
काँग्ेसमध्ये प््वेश केला. तो सध्या
ददल्ली महापादलकेच्या दनवडणुकीची
तयारी करीत होता. पोदलस सूत्ांनुसार
तबरेजचा जहांगीरपुरी दगडफेकीत
अदतशय सद््िय सहभाग होता. एवढेच
नाही तर ददल्ली दंगलीतही तबरेजचे
नाव समोर आले होते. त्याने आझाद
चौक ते शाहीनबागपय््ंत बसेस नेल्या
होत्या आदण जाफराबादमध्येही दतच गद््ी
जमली होती. मात््, या खटल्याला बळ
देण्यासाठी पोदलसांनी त्याला साक््ीदार
बनदवले होते.

शांतता राखण्याचे नाटक करत त्याने
पतरसरात ततरंगा याि््ा काढली होती.
यासाठी त्याने पोतलसांना पि्् तलहून
परिानगीही घेतली होती.

पोटनिवडणुकीत
राधाकृष्णि नरंगणात

राजकारणाने प््ेतरत असल्याचे म्हटले
आहे. धम्वपुरम अधीनम शैि मठिासी
संस्था आहे. त्याचे 27 िे प््मुख
मातसलामणी देतसका ज््ानसंबंध
परमचाय्व स्िामीगल यांना 22 मे रोजी
‘पत््िना प््िेशम’ मध्ये सहभागी
व्हायचे होते. यात भक्त अधीनम
प््मुखांना पालखीत बसून नेले जाते.
यासोबत शेकडो भक्त चालतात.
मदुराई अधीनम मठाचे 293 िे
धम्वगुर् श््ी घनसमंथा देतसक

गांधी्िी हैदराबादमधूि
निवडणूक लढवावी
ओिैसी म्हणाले, िायनाडमध्ये होणार पराभि

\हैिराबाि,
नवराष्् न्यूज
नेटवक्क. राहुल गांधी यांनी नुकतेच
तेलगं णात टीआरएस, भाजपा आतण
ओिैसी्ना आव्हान देण्यासाठी येत
आहे, असे आव्हान तदले होते. या
िक्तव्याचा समाचार घेत ऑल
इंतडया
मजतलस-ए-इत््ेहादुल
मुस्सलमीन (एआयएमआयएम)
प््मुख असदुद्ीन ओिैसी यांनी
त्यांच्यािर जोरदार हल्लाबोल केला
आहे. काँग्ेस नेते आतण िायनाडचे
खासदार राहुल गांधी यांची तखल्ली
उडित त्यांनी हैदराबादमधून
तनिडणूक लढिािी. आता ते
िायनाडमधूनही हरणार आहेत,
असा टोला हाणला. राहुल यांनी
\ कोची (ए).
केरळमधील कोठूनही नशीब आजमािले तर ते
हार्दिकवर देशद््ोहाचा खटला सुर् आहे. भाजपाने त्यांना
त््िक्काकारा तिधानसभा मतदारसंघात नक्कीच हरतील, असेही ते
देशद््ोही संबोधले आहे. अशा पररस्थितीत त्यांचा प््वेश सहज
होणाऱ्या पोटतनिडणुकीत भाजपाने
होणार नाही. भाजपाही ‘कॅच-22’ स्थितीत आहे. दुसरीकडे,
म्हणाले.
ज्येष् नेते तथा प््देश उपाध्यक्् ए.एन.
आपल्यावरील खटले मागे घ्यावेत, अशी हार्दिकची इच्छा आहे.
यांना
उमेदिारी
दरम्यान, चच्ाि अंरतम टप्प्यात आहे. त्यानंतरच भाजपा प््वेशावर राधाकृष्णन
तदल्यामुळे तनिडणुकीतील चुरस
रशक्कामोतब्ि होऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
आहे. राधाकृष्णन यांची
पक्् नेतृत्िािर नाराज गुजराती व्यापाऱ्यांना दिरोध नाही िाढली
उमेदिारी भाजपाच्या के्द्ीय
हात्दवक सध्या गुजरात काँग्ेसचे भाजपामध्ये प््िेश करण्याच्या थेट प््श्नािर तनिडणूक सतमतीने तदल्लीत जाहीर
काय्ावध्यक्् असून ते पक््
हात्दवक म्हणाले की, मी गुजरातच्या
केली. राधाकृष्णन यांचा सामना
नेतृत्िािर नाराज आहे. त्यांची लोकांसाठी काम करत आहे आतण तेच
केरळमधील तिरोधी आघाडी
राजकीय कारकीद्व
युनायटेड
डेमोक््तटक
फ््ट
माझा न्याय करतील. मी 24 तास काम
संपतिण्याचा कट रचल्याचा
करतो आतण राज्याच्या तिकासासाठी काम (यूडीएफ) च्या उमा थॉमस
आरोप त्यांनी राज्यातील
यांच्याशी आहे. त्या या मतदारसंघाचे
करतो. काँग्ेसशी माझे मतभेद धोरणािर
नेत्यांिर केला आहे. भाजपा
आमदार तथा काँगस
्े नेते पीटी थॉमस
आहेत. आम्ही अदानी आतण अंबानी्ना
नेत्यांचे कौतुक करत त्यांनी
तिरोध केला पातहजे, पण गुजराती व्यापारी यांच्या पत्नी आहेत. पीटी थॉमस
स्ित:ला अतभमानी तहंदू
आहेत आतण ते उद््ोगपती्ना तिरोध करत यांच्या तनधनामुळे ही पोटतनिडणूक
म्हणायला सुर्िात केली.
होत आहे. दुसरीकडे, सत््ाधारी
नाहीत हे त्यांना समजत नाही. मी
त्यांनी आपल्या स्विटर
आघाडीच्या लेफ्ट डेमोक््तटक फ््टने
पक््ासोबत आहे. जेव्हा मी तिरोध केला,
अकाऊ्टिर्न काँग्ेसचा
तेव्हा मी दुसऱ्या पक््ात सामील झाल्याच्या (एलडीएफ) डॉ. जो जोसेफ यांना
उमेदिारी तदली आहे.
झे्डाही काढून टाकला आहे. अफिा पसरतिण्यात आल्या.

‘रक््क’च जहांगीरपुरी
नहंसाचाराचा सूत्धार
\ दिल्ली, नवराष्् न्यूज नेटवक्क.
गत मतहन्यात तदल्लीतील जहांगीरपुरी
भागात हनुमान जयंतीतनतमत््
काढण्यात आलेल्या तमरिणुकीत
तहंसाचार झाला होता. याप््करणी
तदल्ली पोतलसांची पुन्हा एकदा
तकरतकरी होत आहे. खरं तर, ज्या
व्यक्तीला तदल्ली पोतलस मदतनीस
म्हणून सोबत घेत होते, तोच
जहांगीरपुरी तहंसाचाराचा मुख्य
सूिध् ार होता. तदल्ली पोतलसांचय् ा गुनह् े
शाखेने तहंसाचाराचा मुख्य सूि्धार
तबरेज खानसह आणखी तीन
आरोपी्ना अटक केली आहे.
सूि्ांनुसार तबरेजचे नाि तदल्ली
दंगलीतही समोर आले होते.
सूि्ांनुसार,
तमरिणुकीत
दगडफेकीनंतर आरोपी शांतता दूत
बनला. पोतलसांना त्याच्यािर संशय
येऊ नये म्हणून ितरष्् पोतलस
अतधकाऱ्यांसोबत तो तफरला. माि्,् या
प््करणाचा तपास करणाऱ्या गुन्हे
शाखेने तबरेजला अटक केली.
तहंसाचारानंतर तरबेज डीसीपीसह
सि्व उच्् अतधकाऱ्यांच्या आसपासच
तदसत होता. स्टेजपासून रस्त्यापय््ंत.
तो अनेकदा त्या भागातील डीसीपी
उषा रंगनानी यांचय् ा शेजारी उभा तक्िा
बसलेला तदसला. एिढेच नाही तर

नहंमत असेल तर
बाहेर या : मुख्यमंत्ी

अमेनरकेसह अिेक देशांमध्ये पुरवठा

जेआर इस्नफतनटीच्या
कम्वचाऱ्यांनी ग््ाहकांशी
संपक्फ साधत होते. ते
युनायटेड स्टेट् आतण
इतर देशांमध्ये ईमेल
आतण व्हॉईस ऑन
इंटरनेट प््ोटोकॉलद््ारे
अंमली पदाथ्व तिकायचे. एकदा ग््ाहकाने उत्पादन आतण तक्मतीिर
सहमती दश्विली की, क्पनीचे कम्वचारी ग््ाहकाचे नाि, पत््ा,
ईमेल आयडी इत्यादी मातहती गोळा करायचे. नंतर पेमे्टची तलंक
शेअर केली जायची. पेमे्टसाठी ग््ाहकांना अनेक पय्ावय देण्यात
आले होते. यामध्ये खाते हस््ांतरण, के्तडट काड्व, पेपल,
तबटकॉइन इत्यादी्चा समािेश होता.

पैसा नमळताच ड््ग्जचा सप्लाय

एनसीबीच्या अतधकाऱ्यानुसार, जेआर इस्नफतनटी बेकायदेशीरपणे
यूएस आतण इतर देशांना फाम्ाव ग््ाहकाकडून पैसे भरल्याची खाि््ी
झाल्यानंतर ड््ग्ज पाठित असे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, अटक
करण्यात आलेल्या आरोपी्नी भारतातून एक हजारापेक्ा अतधक
बेकायदेशीर ड््ग्जची तशपमे्ट अमेतरकेला पाठतिली होती.

तनमळिाडूत पालखी यात््ेवर्ि राजकीय वाद

\चेन्नई, नवराष्् न्यूज नेटवक्क.
ततमळनाडूच्या स्टॅतलन सरकारच्या
एका आदेशामुळे राज्यात नव्या
िादाला तो्ड फुटले आहे.
िेशाने माझा इशारा लक््ात ठेिािा : कुमार
मतयलादुथुराई तजल्हा प््शासनाने
या मुद्ािर भाजपा नेते कुमार तिश््ास
धम्वपुरम अधीनम मठाच्या स्िामी्ना
मुख्यमंि्ी अरतिंद केजरीिाल यांचे नाि न पालखीतून नेण्याची प््था रोखली
घेता म्हणाले की, मी यापूि्ीही इशारा तदला आहे. यासाठी कायदा ि सुव्यिस्था
होता. मी पुन्हा सांगतो, देशाने माझा इशारा तसेच मानिी हक्क उल्लंघनाचे
लक््ात ठेिािा. पंजाबच्या िेळी मी
कारण तदले आहे. माि््, मठाने या
म्हणालो होतो पण आता या राज्यािरही
तनण्वयाला तिरोध करत आदेश
त्यांचा डोळा आहे. पंजाब तिधानसभा तनिडणुकीदरम्यान तिश््ास यांनी
अरतिंद केजरीिाल यांच्यािर जोरदार हल्ला चढतिला होता. ते म्हणाले
होते की, अरतिंद केजरीिाल यांनी त्यांना सांतगतले होते, एक तदिस ते
पंजाबचे मुख्यमंि्ी तक्िा स्ितंि् राष््ाचे (खतलस््ान) पंतप््धान होतील.
कुमार यांच्या िक्तव्यानंतर बराच गदारोळ झाला होता.

हान्दिक पटेल भाजपा िेत्यांसोबत

अहमिाबाि, नवराष्् न्यूज
नेटवक्क. हात्दवक पटेल लिकरच
भाजपामध्ये प््िेश कर् शकतात?
त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठका
आतण काय्वशैली लक््ात घेता ते
भाजपाच्या माग्ाविर असल्याचे तदसून
येते. या तर्ण पाटीदार नेत्याने आता
काँग्ेसतिरोधात उघडपणे बोलायला
सुर्िात केली असल्यामुळे ते
लिकरच भगिा धारण करणार अशा
चच््ेला उधाण आले आहे. नुकत्याच
हात्दवक
यांनी गुजरात भाजपा
नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या. दोन
तदिसांपूि्ी भाजपा आमदार हाकू
जडेजा यांनी आयोतजत केलेल्या
जामनगरमधील एका काय्वक्मात
त्यांनी तशक््णमंि्ी तजतू िाघानी
यांच्यासोबत मंच शेअर केला होता.
माि््, ते सामातजक काय्व असल्याचे
सांगून चच््ेला तिराम तदला. माि््
त्यांच्या प््िेशाबाबत भाजपाचे नेतेही
संभ्मात आहे.

3.71 कोटी्ची रोकड जप्त g एिसीबीची कारवाई

चंद्शेखर राव
सरकारवर हल्लाबोल

तेलंगणामध्ये पुढील िष््ी तिधानसभा
तनिडणुका होणार आहेत. याच
अनुषंगाने राहुल गांधी शुक्िारी दोन
तदिसांच्या तेलंगणा दौऱ्यािर आले
होते. यादरम्यान एका सभेत राहुल यांनी
राज्यातील के चंद्शेखर राि
सरकारिरही हल्लाबोल केला. राज्यात
काँग्ेस एकटीच तनिडणूक लढणार,
टीआरएसशी युती करणार नाही, असेही
राहुल गांधी यांनी स्पष्् केले.

परमाचाय्व स्िामीगल म्हणाले, ही बंदी
राज्यपालांचय् ा दौऱ्यानंतर 27 एत््पलला
घालण्यात आली आहे. ‘पत््िना
प््िेशम’ कोणत्याही स्सथतीत होईल.
यासाठी आम्ही प््ाणाप्वणासही तयार
आहोत. स्िामीगल यांनी सरकारला
आव्हान देत सांतगतले की, शेकडो
िष्ां्च्या परंपरेशी तडजोड केली
जाणार नाही. मी मुख्यमंि्ी एम. के.
स्टॅतलन यांना परिानगी देण्याची
तिनंती करतो. तसे न झाल्यास मी

पालखी्सोबत चालेल.मतयलादुथरु ाईचे
आरडीओ बालाजी म्हणाले की,
काय्वक्माला परिानगी तदली जाणार
नाही. काही समूह तिरोध करत आहेत.
यामुळे कायदा-सुव्यिस्थेची स्सथती
तबघडू शकते. याआधी 20 एत््पलला
मठाला भेट देणारे आरएन रिी यांना
व्हीसीके, सीपीआय, सीपीएम,
डीव्हीके, एसडीडीआय, द््तिड
कळघम यासारख्या पक््ांनी तिरोध
केला.

मानिया नजवाची 4
कोटी्ची मालमत््ा जप्त

\

मुझफ्फरनगर. उत््र प््देशातील
मातफया संजीि माहेश्री ऊफ्फ
तजिाची मुझफ्फरनगरमधील सुमारे
4 कोटी र्पयांची मालमत््ा
प््शासनाने जप्त केली आहे.
जीिाच्या
बेकायदेशीरपणे
तमळिलेलय् ा पैशातून बांधलेले 131
चौरस मीटरचे तीन मजली घर जप्त
करण्यात आले आहे. या इमारतीत
दुकानांचे गाळेही बांधले आहेत. या
घराची तक्मत सुमारे चार कोटी
र्पये आहे. 1995 पासून जीिा
सातत्याने गंभीर घटना घडिून
आणत होता. त्याच्यािर खून,
खंडणी, दरोडा, लूटमार, अपहरण,
गुंड अशा गंभीर कलमान्िये 2
डझन गुन्हे दाखल आहे.
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