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MOIL LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Regd. Off.: MOIL Bhawan, 1A Katol Road,
NAG PUR - 440 013
Website: www.moil.nic.in, E-Mail ID: compliance@moil.nci.in, Ph.: 0712-2806182, Fax: 0712-2591661, CIN: L99999MH1962GOI012398

CS/NSE-BSE/2021-22/194
To,
The GM (Listing),
National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, Plot No.C-1, G. Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400053

Date: 06.12.2021
To,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Subject: Submission of notice for attention of Equity Shareholders of the Company in
respect of transfer of Equity share to Investor Education and Protection Fund OEPF)
Account
Dear Sir,
Pursuant to Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation
and Disclosure Requirements), 2015, we hereby enclose copies of the notice for the attention of
equity shareholders of the Company in respect of transfer of equity shares of the Company to
Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account, published on 6th December 2021 in the
following newspaper~ in accordance with the requirement of section 124(6) of the Companies
Act,2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting
Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016
1. The Economic Times (English)
2. Navbharat Nagpur (Hindi)
3. Navarashtra Nagpur (Marathi)
This is for your kind information and record
Thanking you,
Yours faithfully,
ITED

. andey)
Com any Secretary & Compliance Officer

THE ECONOMIC TIMES-06.12.2021
THE ECONOMIC TIMES I NAGPUR I MONDAY I 6 DECEMBER 2021 I WWW.ECONOMICTIMES.COM

ederal Bank Sells Chenani Nashri
Tunnelway Loan at 25% Discount
Lender said to have
sold loan to Ares SSG
Capital-backed ARC
sanclta.Mehta
@timesgroup.com

Mu.m.bai: Federal Bank has
sold its loan exposure in Chenani
Nashri · Tutmelway
(CNTL)toanAresSSGCapitalbacked asset reconstruction
company at a discount of 25%,
people with knowledge of the
matter said. The Kerala-based
lender sold the loanafterthe road asset's owner, IL&FS Transportation Network (ITNL), failed to close a deal it signed almost a year ago with I Square
Capital-backed Cube Highway
to sell CNTL.
Federal Bank recovered nearly 75 paise on a rupee by selling
its ~12.63-crore loan to Assets
Care & Reconstruction Enterprise (ACRE), the people said.
The transaction closed early
this week, one of them said.
Cube Highways had offered

Lender sold loan
after road asset's
owner, ITNL.
failed to close
deal it signed
with Cube Highway to sell CNTL
~3,900 crore, implying a recovery of nearly 82% for lenders.
But the long stop date of the agreement lapsed on August 30
this year, which prompted the
private bank to consider an
out-of-court resolution.
Cube Highways had offered
100% recovery of loans for securedcreditorsanda40% recovery for unsecured creditors,
the second person said.
Federal Bank and ACRE did
not respond to requests by ET
for comment.
Chenani Na~hri Tunnelway,
now renamed Dr Syama PraJ
sad Mookerjee Tunnel, is India's longest at 9.28 km and is located on National Highway 44.
It reduces the travel distance
between Jammu and Kashmir
by 30 km. The tunnel was ope-

on a rupee

by selling Its

al2.63-a loan
to ACRE
Transaction closed
early this week

ned for the public to use in
March 2017 and has since been
receiving a semi-annual annuity from the National Highway
Authority of India (NHAI) of
~ crore. State-run NHAihas
awarded ITNL a semi-annual
annuity until2037.
The project cost of CNTL was
pegged at ~5.454 crore, of which
ITNL infused equity of ~72
crore and banks provided lo-
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liM Kozhikode Announces Fully Funded
Ph.D. Programme Admissions 2022
Online Applications are invited for Admission
to the 16th Batch of PhD in Management
For details and online application,
. Visit: www.iimk.ac.in/dpm
Last date for submission of application is

January 25, 2022
For queries, please contact:

Email: fpm@iimk.ac.in I Tel: 0495 2809381, 2809380

Notice to Shareholders For Transfer of Shares to
the Investor Education & Protection Fund (IEPF) Account
In terms of requirement of Section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Investor
Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and
Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares, in
respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven
consecutive years to the IEPF demat account of the IEPF authority
A list of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven
consecutive years from Interim Dividend 2014-15 onwards and the shares are liable
to be transferred to the IEPF authority, is displayed on the website of the Company
www.moll.nlc.in.
The Company has sent individual communication to the concerned shareholders
whose shares are liable to be transferred to IEPF authority as per the said Rules.
Shareholders are requested to forward the requisite documents, as mentioned in said
communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, to claim the
shares and unclaimed dividend amount(s). In the absence of any receipt of a valid
claim by 15• February, 2022 from the shareholders, the Company would be
transferring the said shares and dividend to IEPF authority in accordance with the
requirement of said rules without further notice.
The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be
transferred to IEPF authority, may note that upon such transfer the original share.
certificate(s) lying with them will stand automatically cancelled and deemed nonnegotiable. The company would be issuing new share certificate(s) in lieu of such
original share certificate(s) for transfer the same to IEPF authority.
Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed
dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules.
Shareholders can claim the transferred shares along with dividends from the IEPF
authority, for which details are available at www.iepf.gov.in
For any Information I clarification in this matter, concerned shareholder may write to
the company at investors@moil.nic.ln or contact the company's Register and Share
11
Transfer Agent- Blgshare Services Pvt. Ltd. BharatTin Works Building, 1 Fioor Opp.
Vasant Oasis, Makwana Road Marol, Andheri East Mumbai 400059 - Maharashtra.
Tel: 022 62638200,
E-mail : hHp://www.bigshareonline.com/Contact.aspx
For MOIL LIMITED
Place: Nagpur
{Neeraj DuH Pandey)
Date : 05.12.2021
Company Secretary .
+ (6<l!ili<liflf~~rc);;nll') +
+MOIL- Adding Strength to Steel+

Plot Area-3000 SO MIT, Main Factory Building
Constructed In 2006, RCC Building of5100 SQF & Shed of-16102 SOF.
Tranformer 500 KVA with HT Panel
ETP PLANT Capacity- -300 KLD. Water Inlet225 KLD /Day. Water Outlet - 250 KLD /Day.
Thermax Boller-3.0 Ton with Chimaney and
Bag filter, Dalal make Dyeing M/C-200 Kgs3 Nos, Hydro Extractor-200 Kgs-2 &
600 Kgs-1, Monga RF Drier 85 KW-1,
Wet fibre opender-2 Nos.

.---------------~

MOIL LIMITED
(Formerly Manganese Ore (India) Ltd.)
(A Government of India Enterprise)
"MOIL BHAWAN", 1-A, Katol Road, Nagpur- 440 013
CIN:L99999MH1962GOI012398
Website: www.moll.nlc.ln, E-MaiiiD: lnvestors@moll.nlc.in, Ph.: 0712· 2806182, Fax: 0712-2591661

ans of ~4. 765 crore, according
to a document seen by ET. An
income of t700 crore through
annuity by the company was
distributed to lenders early
this year.

Bank recovered
nearly 75 paise

SALE NOTICE
M/S SRI GANGADHARA STEELS LIMITED
(in Liquidation)
#Sri Someswara Nllayam, 1st Floor, H.No.6-3-841/46 (SRT 45), CIB Colony,
Ameerpet, Hyderabad, TG- 500016, IN.

E·AUCTION
UNDER IN§OLVENCY &BANKRUPTCY CODE 2016
· Sale of the Company M/s. Sri Gangadhara Steels Limited (In Liquidation) as a going
concern by the Liquidator, Kalpana G, appointed by the Hon'ble National Company Law
Tribunal, Hyderabad Bench vide order dated 11" December, 2018.
Interested bidders may refer to the details of the Auction in COMPLETE E-AUCllON
PROCESS DOCUMENT uploaded onE-auction website on www.foreclosurelndia.com or
www.bankauctions.ln.The Sale will be done through theE-Auction platfonn (With unlim~ed
extension of 10 mins each): www.foreclosureindia.com or www.bankauctions.in.
EMDAmount
BidlncreDescription Manner Inspection Date and Time Reserve
of Sale
Date
of Auction
Price(INR) & Documenls
-mental value
submissionM6ne
Company
On or
Rs.
As
~December,
Rs.
as a
going before 18" 202111.00 AM to ~6.24 Crs Rs.1.62 Crs
0.25 Crs
01 orbebe 1aa
whole concern December,
1.00PM
Decermer, 2021
2021
1.EMD can be depos~ed either by remittance into the account or through Demand Draft.
2.E-auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER
THERE IS BASIS" only.
3.1nterested applicants may refer to the COMPLETE E-AUCTION PROCESS DOCUMENT
available on www.foredosureindia.com or www.bankauctions.in or email to the Uquidator.
4.The Liquidator has right to accept or cancel br extend or modify etc. any terms and conditions
of E-auction at any time. He has right to reject any of the bids without giving any reasons.
For E-Auction details, contact Mr. Subba Rao, Phone No. 8142000061, Email:
subbarao@bankauctions.in or Liquidator. Interested bidders are requested to visit the
above-mentioned websites and submit a bid.
SdlKalpana G

-

Date: .06/1212021
Place.Hyderabad

Mls Sri Gan adhara stJs'ri~ft:IBBI R~l No.:IBBI/IPA-001/IP-~00756/2017-18/11288
EmaiiiD:kaloanaaonuaunta irai~niail.com Contact No.:91 + 9962568858
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Online tenders are invited on behalf of Governor of
Chhattisgarh from contractors, Registered contractor class in
"C" & above C.G. P.W.D For Form "A" (Percentage Rate
Tender) in new Registration system (unified Registration
system) for the following work :
NIT No.

Name of work

Probable
Last date
amount of
of bid
contract submission

75/SE ElM!
2021-22
(I Call)
System
Tender No.
87876

LT & HT line Shifting and
Electrification worls in Different
places Under Ongoing &
Proposed Work For PWD B&R
Dn. No. 01, Raipur CG

Rs. 118.02 22-12-2021
Lacs

76/SE ElM!
2021-22
(I Call)
System
Tender No.
87888

LT & HT line Shifting and
Electrification work in Different
places Under Ongoing &
Proposed Work For PWD B&R
Dn. No. 02 & 03, Raipur CG

Rs. 119.39 22-1
Lacs

77/SE ElM/
2021-22
(I Call)
System
Tender No.
87890

LT & HT line Shifting and
Electrification work in Different
places Under Ongoing &
Proposed Work For PWD B&R
On. Vidhansabha, Raipur CG

Rs 132.79 22-12-202·
Lacs
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Note :- The tender documents can be downloaded from th
web-portal http://eproc.cgstate.gov.in.Only those contrac
tors/bidders, interested in bidding shall pay the tender docl
ment cost online.
G- 65591/3

Superintending Engineer
P.W.D., ElM Circle Raipur (C.G.)

#

www.navarashtra.com

NAVARASHTRA- मे
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ट्ो रिजन

QUICK NEWS

ट््कच्या बॅटरी चोरी

खापरखेडा (वा). उभ्या ट्क
् ची
बॅटरी चोरी झाल्याची घटना
स्थाननक पोनिस स्टश
े नअंतर्तग
येणाऱ्या वाॅरग्क्म् ांक 2 ओमनरर
चनकापूर येथे घरिी़ अनतक
परवेज पठाण (38) रा़ वार्ग
क्म् ांक 2 ओमनरर चनकापूर हे
ग े पाट्नग रनशपमध्ये
केबी ट््ान्सपोट्च
व्यवसाय करीत असून त्यांचय् ाकरे
14 ट्क
् आहेत़ घटनेचय् ा निवशी
त्यांनी घराजवळीि खुलय् ा जारेवर
उभे कर्न ठेविेलय् ा ट्क
् मधून
अज््ात आरोपी्नी बॅटरी चोरी केिी़

मतहलेला िंडतिले

काटोल (वा). कस्टमर केअरमधून
बोित असल्याचे सांरनू मनहिेिा
नतच्या मोबाईि फोनवर प््ाप्त
झािेिा ओटीपी मानरतिा आनण
त्या ओटीपीच्या आधारे नतच्या बँक
खात्यातून 50 हजार र्पयांची परस्पर
उचि कर्न नतची फसवणूक
करण्यात आिी़ ही घटना काटोि
शहरात नुकतीच घरिी़ जया
रजानन बोरके असे फसवणूक
झािेलय् ा मनहिेचे नाव आहे़
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चुरड््ासह ढिाळ िािािरणामुळे पीक िोक्याि

मिरचीवर फुलमिडींचा पंंादुरंााव

\

रामटेक, वार्ाहा र. तािुका हा
मुखय् तः धान उत्पािक तािुका म्हणून
ओळखिा जातो. रामटेक तािुक्यात
अिीकरे नमरचीचे िारवर क््ेत्
बऱ्यापैकी वाढिे आहे. मात्् मारीि
पंधरवड््ात सततच्या ढराळ
वातावरणाने नमरचीच्या नपकावर
चुरड््ासोबतच
फुिनकरी्चाही
मोठ््ा प््माणात प््ािुभ्ागव झािा आहे.
वारंवार फवारणी कर्नही या िोन्ही
नकरी ननयंत्णात येत नसल्याने
तािुक्यातीि नमरचीचे पीक धोक्यात
आिे आहे व नमरची उत्पािक
शेतकरी संकटात सापरिे आहेत.
नरिी पीक म्हणून ओळखल्या
जाणाऱ्या नमरचीिा मारीि वष््ी
चांरिा भाव नमळाल्याने यावष््ी
रामटेक तािुक्यात नमरचीचे िारवर
क््ेत् मारीि वष््ीच्या तुिनेत बरेच
वाढिे आहे. यावष््ी तािुक्यातीि

दर कोसळले

रामटेक तालुक्यातील बहुतांश ममरची उत्पादकांनी ममरचीच्या मपकावर प््मतएकर सुमारे 70
ते 80 हजार र्पयांचा खच्च केला आहे. बहुतेकांनी बेड तयार कर्न तसेच मल्चचंग पेपरचा
वापर करीत ममरचीची लागवड केली आहे. तालुक्यातील शेतकरी महरव्या ममरचीची मवक््ी
करतात. 15 मदवसांपूव्ी महरव्या ममरचीला प््मतमकलो 22 ते 30 र्पये भाव ममळायचा. हे दर
गडगडले व आठ ते नऊ र्पये प््मतमकलोवर आले आहेत, ममरची तोडण्याचा खच्च पाच ते
सहा र्पये प््मतमकलो येत असच्याची मामहती ममरची उत्पादकांनी मदली. ममरचीचे भाव
परवडत नसच्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे.

मानापूर येथीि आनंिराव नहंरे व
नवनायक नहंरे यांनी प््त्येकी िोन
एकरात नमरचीची िारवर केिी
आहे. रामनाथ नहंरे यांनी सात, सारंर
नहंरे व भाऊराव नहंरे यांनी प््त्येकी
चार, श््ीचंि सातपुते यांनी एक तर
जरन्नाथ रोल्िर यांनी तीन एकरात
नमरचीची िारवर केिी आहे.
एकट््ा मानापूर नशवारात 40 एकरात
नमरचीची िारवर करण्यात आिी
आहे. महारड््ा औषधांची फवारणी

कर्नही नमरचीवरीि या िोन्ही नकरी
ननयंत्णात येत नसल्याने काही
शेतकऱ्यांनी नमरचीचे पीक उपटून
रब्बीच्या िुसऱ्या नपकाचे ननयोजन
करायिा सुर्वात केिी आहे.
पंजाबराव कृषी नवद््ापीठाचे
कीटकशास््ज् रॉ. नंिनकशोर िव्हे
यांनी या नुकसानग््स् प््नतकूि
वातावरणामुळे मानापूर, मसिा, बोरी,
काचूरवाही, वरेराव यासह अन्य
शेतनशवारातीि नमरचीच्या नपकावर

वाडी, वार्ाहा र. शासनाने 1
नरसे्बरपासून ग्ा्मीण भारात इयत््ा
पनहिी ते चौथीचे वर्ग सुर् केिे
आहेत. परंतु अद््ापही अनेक
नशक््कांची सेवा कोरोना तपासणी
के्द्, िसीकरण के्द्, ननवरणुकीच्या
कामात बीएिओसाठी िारिेिी
आहे. त्या सव्गनशक््कांना त्वनरत इतर
कामातून मुक्त कर्न शाळेवर मुळ
नठकाणी पाठनवण्यात यावे, अशी
मारणी महाराष्् नजल्हा पनरषि

श््द्ा. …एका आईची...

आई, …बस्स झािं ना रं, नकती करशीि नामस्मरण? िेव िेव करता करता
आनण त्याच्या नावाने उपवास करता करता आज तुझी अवस्था बघ ना कशी
झािी आहे..…? रॉक्टर आहे तुझा मुिरा, तुिा काहीच ररज नाही आता
आपल्या सुखासाठी िेवळात जाऊन त्या िररािा नवनवणी करण्याची.
सक््म आहे मी तुिा आनण आपल्या संपूण्ग कुटुंबािा आनंिाने
जरवण्यासाठी. बािपणी आमच्यासाठी तू खूप
राबिीस… आता ननवांत जर ना सुखाने उव्गनरत आयुष्य.
कशािा िरराच्या मारे िारत आहे? त्यावर त्याची आई
नाराज न होता हसून नतने आपल्या मुिािा आपल्या
जवळ बसायिा िाविे आनण त्यािा म्हणू िारिी..…
बाळा. …तू नकतीही मोठा झािास तरीपण तू कािही
माझ्यासाठी माझा मुिराच होता आनण आजही माझा मुिराच आहेस. मर
मीसुद्ा माझ्या िेवाची एक मुिरी आहे. मी तुझ्या संघष्ागवेळी ज्याप््माणे
त्यांना तुझ्या ध्येयप््ाप्तीसाठी नवनवणी कर्न त्यांचे नामस्मरण करायची
त्यावेळी माझ्या सव्ाा्रात चेतना ननम्ागण व्हायची आनण तुझ्यासाठी मी
झटायची. यात जरी कम्ग माझे असिे तरी चैतन्य माझ्या िेवामुळे प््ाप्त
व्हायचे. आज तुझे ध्येय प््ाप्त झािे पण यामुळे माझं आनण माझ्या िेवाचं
नातं नाही संपिं. आई या िररात िेव आहे की नाही हे मिा माहीत नाही.
तू काि माझ्यासाठी सव्गकाही होती, आजही माझ्यासाठी तूच िेव आहेस

डाि
लपंडाि
उि्ध्वस््करणाऱ्या िुननयािारीस
आज पारखत आहे
नतच्या नवनभन्न छटास
जाणीवेने जाणत आहे...1
कैसे जरावे चौकटी जीवन
जरास आत्मभान िेत आहे
घरूननया करी चुकूनही काही
संस्कारी भान राखत आहे...2
नवश््ासाच्या मैनफिीत
राफीि राहातो आहे
ननि्गयतेच्या भाव प््वाहात
हळवे कर्णभाव वाहातो आहे..3
बेउमेि पणाच्या बाजारात
सिाचर नवकत आहे
सत्यनशि खरं मारे परते
मी हेकेखोर खोटं खपत आहे...4
बेभरोस्याच्या जमान्यात
भरोसा कोण िेत आहे
राव साधूनी नफतूर झािी
नवकृत व्याधी पळत िपत आहे...5
- प््ज्ेय, नारपूर
मो. नं. 9225419409

नशक््णाच्या
मुख्य
प््वाहात
आणण्यासाठी नशक्क
् -नवद््ाथ््ी प्त्य् क््
संपक्क आवश्यक आहे. त्यामुळे
नशक््कांची इतर नवभारात असिेिी
सेवा त्वनरत समाप्त कर्न अध्यापन
काय्ागसाठी मुळ शाळेत पाठनवण्यात
यावे, अशी नवनंती सघटनेने केिी
असून
याबाबतचे
ननवेिन
नजल्हानधकारी व नशक््णानधकारी
यांच्यामाफ्कत शासनास पाठनवण्यात
आिे आहे.

मूकबतिर तिद््ालयाि तदव्यांि तदन
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काटोल, वार्ाहा र. श्ी् साई नशक्ण
्
संसथ् ा नारपूर द््ारा संचानित राजीव
रांधी ननवासी मुकबधीर नवद््ािय
काटोि, येथे जारनतक निव्यांर निन
साजरा करण्यात आिा. काय्क
ग म् ािा
शाळेचे पािक संचािक अर्ण राऊत,
शाळेचे मुखय् ाध्यापक उत्म् सावरकर,

शीति मंि पहाट वारा, बोचरा नजवास पर हवास तो..
स्पश्गतयाचा वाटे अद््त, वाटे माझा िेविूत तो....
मौन-शांत मी ननःशब्ि जरासा, हाक प््भुची अनुभवतो..
हळुवार अिरि हात तयाचा, भासे माझ्यावरी नफरवी तो....
रंर ननशेचा काळा-सावळा, चक््चांिणे नशरावरी..
अनंत र्पे बघतो तयाची, असावी नावे कायतरी....
निसे चंद्कोर नतही पन््शमी, आकाशी मज भाळावरी..
साक््ात पाहतो महािेव शंकर, प््सन्न होतो माझ्यावरी....
क््णात न््कनतजावर पूव्गनिशेिा, आभा सुंिर मज एक निसे..
िािरुिाबी कमिासन ते, पद््ासनी माझा िेव वसे....
शािू सोनेरी नेसून आिी, उषा रनवची नारायणी ती..
िक््मीनारायण वाटे मजिा, जोरी सुंिर- सुंिर ती.....
क््णाक््णािा बिित जाई, र्प ननसर््ी अनेक इथे..
नजकरेनतकरे तोची निसे मज, िश्गन होई नजथेनतथे....
आनंि पव्गणी अन््दतीय ती, सुचे न मज मी काय कर्...
रंरून जाई रंरात प््भुच्या, रुंरिंर एक वाटसर्...
- संजयात्मन् नंदनवन, नारपूर
मो. 9422803022

साहित्य आमंह्ित

िेखक, कवी, सानहन्तयकांना आवाहन आहे की, त्यांनी
आपल्या कनवता, रीत, रझि, िघुकथा, व्यंर आिी
सानहत्य खािीि पत््यावर पोस्ट नकंवा ई-मेिद््ारे पाठवावेत.

दाटले
िुके

पिानधकारी सिर वसीम अहमि
अल्वी, जमीर्ल्िाह मुजावर, ईमरान
मुजावर, वानहि मुजावर जानहि
मुजावर, ईरफान मुजावर,अब्िुर्गहमान
मुजावर, ईमरान शेख, नरयाज़ शेख,
मोबीन खान नज़ीर ख़ाँन, सईि खान,
नसीम अहमि अल्वी, शमसाि
मुजावर, रमज़ान शेख, मुश्ताक़ खान,
िरराह मन्सजि के ईमाम मौिाना क़ारी
तनवीर रज़ा हशमती, नायब ईमाम
क़ारी अजमि साहब, रमज़ान बाबा
आिी्नी पनरश््म घेतिे.

घरकुलांची कामे ित्काळ सुर् करा
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रं..…मी तुिा आजारी असताना आनण
पायात काहीच नसताना उन्हातान्हात
राबताना पानहिं आहे रं. तुझी िेवावर
श््द्ा आहे, ते असू िे...यासाठी मी
काहीच म्हणणार नाही, पण उपाशी
नको ना राहू. बाळा, …सुखाचे निवस
आिे म्हणजे भूतकाळ नवसरायिा
जमत नाही. त्याची आठवण राहिीच
पानहजे. सुख काय हे िुःख भोरल्यानशवाय कळत नाही. …
म्हणून मी आठवड््ातून एकिातरी उपवास करते. त्यामुळे
माझ्या मनािा शांती प््ाप्त होते नशवाय माझ्या िेवाचे
नामस्मरण आनण काही पुण्य कम्गसुद्ा माझ्या हातून घरते.
मे्िू नरकामा असिा म्हणजे वाईट नवचार येतातच. म्हणूनच
मिा यावर उपाय म्हणून माझ्या िेवाचे नामस्मरण योग्य
वाटते. कमी नशन््कत असूनही आईचे एवढे प््रल्भ नवचार पाहून नववेक
अवाक् झािा. त्यािा यापुढे काय बोिावे..काही सुचेना. शेवटी त्याने
िेवािा वंिन केिे आनण म्हणू िारिा.
‘िेवा..! खरंच खूप भाग्यवान आहे मी. माझ्या आईसारखी आई क्वनचतच
कधीतरी जन्मािा येत असेि. मिा रव्गआहे या रोष््ीचा की, मी यशोिासूत
आहे. एवढे बोिून नववेकने पुन्हा आईचे चरण स्पश्गकेिे आनण आपल्या
ड््ुटीवर जाण्यासाठी तयारी कर्िारिा.
- अजय चव्हाण, ता.िारव्हा, नज.यवतमाळ मो. 8805836207

शीिल मंद पहाट िारा....

\

या उपाययोजना करा

तशक््कांना अशैक्तणक
कामािून काय्समुक्ि करा

मारासवर््ीय नशक््क संघटनेचे राज्य
अध्यक््प््वीण मेश्ाम यांनी केिी़
बऱ्याच मनहन्यांपासून सरकारने
कोरोना नवषाणूचा प्स
् ार टाळण्यासाठी
ऑफिाईन वर्गबंि केिे होते. त्यामुळे
नवद््ार्य्ाा्चा शानरनरक, माननसक
नवकास खुंटिेिा आहे. अशा वेळी
त्यांना
नशक््णाच्या
प््वाहात
आणण्यासाठी मुळ माननसकतेत
आणणे आवश्यक आहे. नवद््ार्य्ाा्चे
अध्ययन महत्वाचे असून त्यांना

ितकया दरिाहमध्ये
उस्स शरीफ उत्साहाि

हहंगणा,
वार्ाहा र.
एमआयरीसीतीि झोन चौक न्सथत
हज़रत सय्यि िश्कर शाह र. अ.
चुरड््ाच्या पतंगाचे मनयंत्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतात मनळ्या रंगाचे मचकट सापळे
यांचा 144 वा उस््ेमुबारक उत्साहात
लावावे. मनंबोळी अक्ाचची फवारणी करावी. सुती कापडाला एरंडी तेलात बुडवून तो कापड
साजरा करण्यात आिा. 1 ते 3
झाडावर्न मफरवावा यासह अन्य उपाययोजना कीटकशास््ज् डॉ. नंदमकशोर लव्हे यांनी
नरसे्बर पय््ात नवनवध धान्मगक
सुचमवच्या आहेत. त्यांनी फवारणी दरम्यान होत असलेच्या चुकाही उत्पादक शेतकऱ्यांच्या
काय्क
ग म् ाचे आयोजन करण्यात आिे.
मनदश्चनास आणून मदच्यात. डॉ.लव्हे यांनी ममरचीच्या मपकाची पाहणी कर्न शेतकऱ्यांना
यािरम्
यान संिि शरीफ काढण्यात
माग्चदश्चन केले. यावेळी मजच्हा पमरषद सदस्य दूधराम सव्वालाखे,तालुका कृषी अमधकारी
आिा. उपन्सथत शेकरो भानवकांसाठी
मदनेश भोये,मंडळ कृषी अमधकारी चंद्मणी हाटे आदी उपल्सित होते.
महाप््साि नवतनरत करण्यात आिा.
चुररा व फुिनकरी्चा मोठ््ा केिी आहे व उपाययोजना सुचनवल्या आयोजनाकनरता तनकया िरराह
प््माणात प््ािुभ्ागव झाल्याने पाहणी आहेत.
ईिराह जामा मन्सजि कमेटीचे

मािासिि््ीय तशक््क संघटनेची मािणी
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नवशेष नशक्क
् रामिास नासरे, सेवािास
ननकोसे, नवजय कोररे, नरेद् ् ढबािे,
नविास चररे, अमोि आकोरे, सुनीि
जाधव, प्म्े िाि आसोिे, ईश्र् धुव,्े
मंसाराम रायकवार, रनवंद् रो्राणे
तसेच वस््ीरृह अधीक्क
् प्श
् ांत
साठोणे उपन्सथत होते.

तिजोरीिून
दातिने लंपास

खापरखेडा (वा). नतजोरीतून सोन्याचांिीचे िानरने िंपास केलय् ाची घटना
स्थाननक पोनिस स्टेशनअंतर्गत
येणाऱ्या वार्ग क््मांक 2 नबर नबना
वारेराव येथे घरिी़ िख्मी नहरामन
घरत (47) व त्यांचा मुिरा हे घरािा
कुिपू िावून काही कामानननमत््बाहेर
रेिे होते़ िरम्यान अज््ात आरोपीने
घराचे कुिपू तोरून घरात प्व् श
े केिा़
यानंतर अज््ात आरोपीने र्ममध्ये
ठेविेिे िोखंरी कपाटाचे िॉक तोरून
आतमध्ये ठेविेलय् ा चाबीने नतजोरीचा
िॉक उघरून त्यामध्ये असिेिे िहान
नतजोरीचे िॉक उघरून त्यामध्ये
ठेविेिे सोन्या-चांिीचे िारीने असा
एकूण 33,600 र्पयाचा मुद्ेमाि
चोर्न नेिा़ याप््करणी खापरखेरा
पोनिसांनी किम 454, 380 भािंनव
अन्वये रुनह् ा नो्ि केिा असून पुढीि
तपास पोनिस नाईक निपक रेवतकर हे
करीत आहे़

कन्हान, वार्ाहा र. कन्हान - नपपरी
शहरातीि ररजु नारनरकांनी नरर
पनरषि काय्ागिय येथे इंनिरा रांधी
आवास योजनेचे घरकुि आवास
नमळण्याकनरता अज्गिाखि केिे होते.
परंतु, आजपय््ात या योजनेचा िाभ
ररजु नारनरकांना नमळािा नसल्याने
सामानजक काय्गकत्ाग प््शांत बाजीराव
मसार यांनी नप मुख्यानधकारी यांना
भेटनु चच्ाग कर्न तसेच एक ननवेिन
िेऊन तात्काळ घरकुि आवास
बांधकाम योजना सुर् करण्याची
मारणी केिी. 2018-19 या काळात
शहरातीि ररजु नारनरकांनी कन्हान नपपरी नररपनरषि काय्ागियात इंनिरा
रांधी आवास योजनेचे घरकुि आवास

नमळण्याकनरता अज्गिाखि केिे होते.
परंतु, आज पय््ात या योजनेचा िाभ
ररजु नारनरकांना नमळािा नाही. आजु
बाजुच्या शहरा िरतच्या ग््ामीण
भारात ही योजना सुर् असुन सुद्ा,
नररपनरषि अंतर्गत अद््ापही ररजु
नारनरकांना िाभ नमळत नसल्यामुळे
नारनरकांनी नरर पनरषि प््शासनच्या
काय्गप्णािी नवर्द् रोष व्यक्त केिा

आहे. सामानजक काय्गकत्ाग प््शांत
बाजीराव मसार यांनी नप मुखय् ानधकारी
यांना भेटुन चच्ाग कर्न तसेच एक
ननवेिन िेऊन तात्काळ घरकुि
आवास बांधकाम योजना सुर्
करण्याची मारणी केिी. याप््संरी
प्श
् ांत बाजीराव मसार, चंिन मेश्ाम,
अर्ण वाघधरे, आनंि भुरे, रमेश
ठाकरे, बंरू केवट, बोिा भोयर, कुिं न
रामरुरं ,े अशोक मेश्ाम, प्व् ीण ढोमणे,
सारर भोयर, राजु चौरे, संजय रुरिे,
प्ल् ह् ाि पहारे, नविास कुभ
ं ारे, कुणाि
खरसे, ऋषभ हावरे, भूनमका परतेकी,
माधुरी रावंर,े शािू कावरे, शांताबाई
भोयर, वष्ाग ठाकरे, कनवता बावणे,
कंचन चवरे आिी्ची उपन्सथती होती़

काँग्ेसची त््िश््न आघाडी स्थापन

\

वाडी, वार्ााहर. ग्ा्मीण भारात
काँग्ेस पक््ािा बळकटी िेण्यासाठी
पक््ाने नवनवध समाजातीि नारनरकांना
समानवष््कर्न पक््बळकटीचे काय्ग
सुर् केिे आहे. त्या अनुषंराने
नुकतेच नारपूर तािुका ग््ामीण काँगस
्े
कनमटीचे अध्यक्् प््काश कोकाटे
यांच्या मार्गिश्गनाखािी ग््ामीण
भारातीि नरफेन्स, िविामेटी व
वारी क््ेत्ातीि न््िश््न समाजातीि
नारनरकांना एकन््तत आणून न््िश््न
आघारीची नुकतीच स्थापना करण्यात
आिी़ वारी भारातीि सामानजक
काय्गकत््े जेम्स फ््ान्नसस, नरफेन्स
पनरसतीि ग््ामपंचायत सिस्य वष्ाग
नपल्िे, िविामेटी येथीि सामानजक
काय्गकत्य्ाग सुषमा टोप्पो यांची न््िश््न
आघारीच्या स्वतंत् अध्यक्् पिावर
ननयुकत् ी कर्न त्या आशयाचे ननयुकत् ी
पत्् नारपूर तािुका ग््ामीण काँग्ेस
कनमटीचे अध्यक््प्क
् ाश कोकाटे यांनी
प््िान केिे. ननयुक्ती पश्््यात तीनही

अध्यक््ांनी काँग्ेस पक््ाचे नवचार
घरोघरी पोहोचनवण्याचे व पक््ािा
बळकटी िेऊन पिािा न्याय िेण्याचा
मानस व्यक्त केिा़
याप््संरी

सामानजक काय्गकत््े पंरीत भोरररे,
फ््ान्नसस सिटाना, योरेश प््धान,
संरीता फ््ान्नसस, आिी्ची उपन्सथती
होती़

नभात िाटिे धुके पण, पाऊस परिा नाही,
येऊनही रोळ्यात अश््ृ, कुणीच ररिा नाही!
नजकरे पहाता नतकरे, साम््ाज्य हे धुक्याचे,
निसे माणसावानी पण, माणूस घरिा नाही!
कोरराच राहीिा कसा, ज््ान रंरेचा नकनारा,
भरल्या यौवनातही तुझा, ऋतू झरिा नाही!
माझ्या ठेचे साठी मिा, शहाणे व्हावे िारिे,
म्हणूनी अवकाळी धोका, मिा नरिा नाही!
अभाग्याच्या परीघािा, छेिेि ते वैभव कैसे,
हावेपुढती समाधानाचा, मुकूट जरिा नाही!
करता छेरछार ननसर्ागची, सौ्िय्गपार झािे,
धुक्यात हरिी वाट, पण काळ अरिा नाही!
हा प््वास युरा युराचा, असाच करपत आहे,
कापिा उभा आरवा, पण तरफरिा नाही!
- राज वानखेडे, नारपूर
मो. 9921620345
‘साहहत्य’-नवराष््, नवभारत भवन,
छत््पती चौक,
वध्ाग रोर, नारपूर,
ई-मेि- r`ghsx.m`u`q`rgsq`~fl`hk.bnl
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