
मंगळवारी संपावर कायम असलय्ाची घोषणा करत अॅड.
गुणरति् सदावत््े यांिी ‘यळकोि यळकोि, जय मलि्ार’,
‘एक मराठा, लाख मराठा’, ‘जय भवािी, जय हशवाजी’,
‘जयभीम’चय्ा घोषणा हदलय्ा. तय्ामुळे कम्गचाऱय्ांमधय्ेिी िवा
उतस्ाि संचारला. हकतीिी कारवाया करा, भूहमकेपासूि
ििणार िािी, असा हिश््य कम्गचाऱय्ांिी केला.

QUICK NEWS#

केअरटेकरकडूनच
१.४५ लाखांची चोरी
\ मंुबई, ककक्रग्ि्ाचय्ा घरात
केअरटेकर मह्िून सेवा देिाऱय्ाला
िोवंडी पोगलसांनी घरातील १.४५
लाख रोख रक््म आगि काही
दागिने चोरी केलय्ाप््करिी अटक
केली आहे. कक्करग्ि्ाचय्ा सेवेसाठी
तय्ाचय्ा कुटुंगबयांनी कंपनीचय्ा
माधय्मातून केअरटेकरची गनयुकत्ी
केली होती. पोगलसांनी गदलेलय्ा
मागहतीनुसार, १९ गडसेब्र रोजी
चेब्ूर पूवच् येरील रगहवासी
असलेलय्ा ५६ वष््ीय िीता पंजाबी
यांनी िोवंडी पोलीस ठाणय्ात
चोरीची तक््ार दाखल केली. तय्ांनी
सांगितले की, केअरटेकर रोख
आगि दागिने घेऊन पळून िेला.
याप््करिी अगधक तपास सरु ्आह.े 

भरवदवसा बारा
लाख लंपास
\ मुंबई. एमएचबी पोलीस
ठाणय्ाचय्ा हद््ीतील एका फल्ॅटमधून
भरगदवसा १२ लाख रप्यांचे दागिने
आगि काही रोकड चोरीला िेलय्ाची
घटना उघडकीस आली आहे.
सीसीटीवह्ी फुटेज आगि दम
डेटाचय्ा आधारे पोगलसांनी चोरीचा
िनुह्ा दाखल कलेा असनू चोरट््ाचा
शोध सुर ्आहे. चोरीची ही घटना
सोमवारी दपुारी १ वाजणय्ाचय्ा
समुारास तक््ारदार भपूशे िपुत्ा याचंा
मलुिा चौथय्ा मजलय्ावरील घरातनू
फल्टॅचय्ा दसुऱय्ा मजलय्ावर
पायऱय्ाचंय्ा वाटने ेजात असताना रात््ी
१२.४० वाजणय्ाचय्ा समुारास पाढंरा
शट्च घातललेा व काळा कपडा
पगरधान कलेलेा एक इसमान ेचोरी
कलेी. पटँ, हातात बिॅ घऊेन तो
वरचय्ा मजलय्ावर जात होता. खाली
उतरलय्ावर तय्ाला तय्ाच कपड््ातला
दसुरा मािसू गदसला. काही वळेातच
भपूशेची पतन्ी गतचय्ा फल्टॅवर
पोहोचली असता, दरवाजाच ेकलुपू
तटुलले े आढळल.े पोगलसानंी
सोसायटीत बसवलले े सीसीटीवह्ी
फटुजे तपासल ेजय्ामधय् ेदोनह्ी चोर
पाढंर े शट्च आगि काळय्ा पनॅट्मधय्े
गदसत आहते. अगधक तपास सरु्
असलय्ाच ेपोगलसानंी सागंितल.े
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

वनध्ातर : कामगारांचा आझाद मैदानात आक््ोश

\ मुंबई, नवराष्््् न्यूज नेटवर्क.
मुंबई उच्् नय्ायालयाने सोमवारी
एसटी कमिारानंा आधी कामावर हजर
राहा, असे सुनावलय्ानंतर कामिार
संघटनेचे नेते अजय िुजर यांनी संप
मािे घेणय्ाची भूगमका घेतली. परंतु,
एसटी कमच्चारी आपलय्ा भूगमकेवर
ठाम असनू जोपय््तं राजय् सरकारमधय्े
गवलीनीकरि होत नाही, तोपय्ं्त
संघातून माघार घेिार नाही, असा
गनधा्चर मंिळवारी आझाद मैदानात
िेलय्ा ५५ गदवसांपासून गठयय्ा
आंदोलन करिाऱय्ा कमच्चाऱय्ांनी
केला.

कगनष्् वेतन श्े्िी कामिार
संघटनेनेचे अजय िुजर यानी एसटी
संपातून माघार घेतलय्ाची घोषिा
केलय्ानंतरही मंिळवारी आझाद
मैदानात कमच्चाऱय्ांना गनिच्य अमानय्
असलय्ाचे सांित संपकरी कामिारांनी
गवलीनीकरिावर ठाम असलय्ाचे
सांित संप सुर ्ठेवला आहे.

अजय िुजर प््गित संघटनेचा
गनिच्य मानय् नाही, असे आझाद
मैदानातलय्ा कमच्चाऱय्ांचे मह्ििे
आहे. गवलीनीकरिाची माििी 
मानय् होईपय्ं्त संप सुरच् 
ठेवणय्ाचा गनधा्चर आझाद मैदानातलय्ा
संपकरी कमच्चाऱय्ांनी केला आहे.
आझाद मैदानातले कमच्चारी 
आगि अॅड. िुिरतन् सदावत्े् 
यांचय्ा एसटी कमच्चाऱय्ांचय्ा 
एका िटाने गवलीनीकरिाचय्ा
माििीवर ठाम असनू सपं माि ेघतेला
नसलय्ाचे सांगितले.

एसटी सपंातनू माघार नाहीच
गेलय्ा ५० पेक््ा जास््
हदवसांपासूि आमि्ी आिाद

मैदािात आंदोलि करत आिोत. एसिी
मिामंडळाचे राजय् सरकारमधय्े
हवलीिीकरण वि्ायला पाहिजे. मराठी
माणसाचय्ा िक््ाची लालपरी सुरह््कत
राहिली पाहिजे.

- नील पाटील, कम्गचारी, 
कलय्ाण आगार

सरकार आहण नय्ाय
वय्वसथे्वर हवश््ास आजिी

कायम आिे. सरकार आमि्ाला जरर्
नय्ाय देईल. नय्ायालयात आमचा
हवजय िोऊि आमची मागणी मानय्
िोईल, असा आतम्हवश््ास आिे.

- डिपमाला सोनावणे, कम्गचारी,
हवट््लवाडी आगार

हशवरायांचय्ा मिाराष््््ात मराठी
माणसाला नय्ायिक््ासाठी

िगडावे लागते, याला काय मि्णायचे?
राजय्ाची लालपरी आहण कामगार
उद्््वस्् िोऊ देऊि िका, मिामंडळाचे
सरकारमधये् हवलीिीकरण करा.

- अडमत रावले, कम्गचारी हसंिुदुग्ग

राजकीय पक््ांचा पावठंबा
g एसिी कम्गचाऱय्ांचय्ा संपाला राजकीय
पक््ांिीिी पाहठंबा हदला आिे. 
g भारताचा क््ांहतकारक कामगार पक््ाचय्ा
महिला पदाहिकारी पूजा वृषाली हवजय यांिी
आमि्ी कामगारांचय्ा पाहठशी असलय्ाची
भूहमका मांडली. 
g हरपाइंचे कुलाबा तालुका अधय्क्् 
हवशाल गायकवाड यांिी देखील एसिी
मंगळवारी कम्गचाऱय्ांची भेि घेऊि संपला

पाहठंबा हदला.

आझाद मैदानाला छावणीचे र्प
सोमवारी एका संघििेिे संपातूि माघार घेतलय्ािंतर संप हिवळेल, 
अशी हचनिे् िोती. परंतु, प््तय्क््ात आिाद मैदािावरील कम्गचारी संपावर
ठाम आिेत. 
तय्ामुळे मंगळवारी वातावरण हचघळू िये, यासाठी पोहलसांचा अहतहरकत्
बंदोबस्् येथे िोता. आिाद मैदाि पहरसराला छावणीचे रप् आले िोते. 
सिायय्क पोलीस आयुकत् हमहलंद खेतले, वहरष्् पोलीस हिरीक््क 
भूषण बेळणेकर, हिरीक््क हिलेश बागुल यांचय्ासि एसआरपी, िोमगाड्ग
आहण महिला पोलीस असा जवळपास ६०० पोहलसांचा बंदोबस्् येथे
तैिात आिेे.
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कम्तचाऱ्यांचे नातेवाईकही मैदानात
एसिी कम्गचाऱय्ांचे िातेवाईकिी मैदािात उतरले आिेत. सोलापूर
आगारातील कम्गचारी तुकाराम माळी यांचे काका मोिि माळी िे हठयय्ा
आंदोलिाला बसले आिेत. हदवय्ांग असूििी तय्ांिी आपलय्ा पुतणय्ाचे
मिोिैय्ग उंचावणय्ासाठी आिाद मैदािात आले िोते. तय्ांचा उजवा िात
१९८७ ला अपघातात हिकामी िाला िोता. 

‘यळकोट यळकोट, जय मल्हार’

कोस्टल रोडचा
पालघरपय््ंत ववस््ार?
सरकार सकारातम्क; गडकरीच्े आश््ासि
\ पालघर, (वा.) मुबंईचा कोसट्ल
रोड पालघरपय्ं्त गवस््ार करणय्ाची
माििी खासदार राजेद््् िागवत यांनी
केद्््ीय मंत््ी गनगतन िडकरी यांचय्ाकडे
केलय्ानंतर हा कोसट्ल रोड तयार
करणय्ासाठी सरकार सकारातम्क
असून हे काम नक््ी केले जाईल,
असे आश््ासन खासदार िागवत यांना
गनतीन िडकरी यांनी
भेटीदरमय्ान गदले
आहे. सािरी

महामािच् पालघरपय्ं्त आिणय्ाचे
आपलय्ाही मनात आहे व हे काम
नक््ीच माि््ी लावू, असेही िडकरी
यांनी यावेळी मह्टले आहे.

पवहल्या टप्प्याचे काम सुर्
मुंबईत कोसि्ल रोडचय्ा पहिलय्ा िपप्य्ाचे काम सुर्आिे. मुंबईतूि सुर ्िोणारा
कोसि्ल रोड मीरा भाईद्रपय््ंत आणणय्ासाठी याआिी हशवसेिेचे आमदार प््ताप
सरिाईक यांिी हितीि गडकरी यांची भेि घेऊि तय्ांिा हविंती केली िोती.
तय्ाचप््माणे हशवसेिेचे पालघर लोकसभेचे खासदार राजेद््् गाहवत यांिी िवी
हदलल्ीत हितीि गडकरी यांची भेि घेऊि सागरी मिामाग्ग मीरा भाईद्रचय्ा पुढे
हवरार व तय्ािंतर पालघरपय््ंत हवस््ाहरत करणय्ाबाबतचे हिवेदि गडकरी यांिा
हदले आिे. तय्ामुळे सागरी मिामाग्ग पालघरपय््ंत हवस््ाहरत करणय्ाची मागणी
पुनि्ा एकदा जोर िर ्लागली आिे.

वाहतूक को्डी कमी होण्यास मदत
g िा सागरी मिामाग्ग िालय्ास पालघर-वसई-हवरार, मीरा भाईद्र ते मुंबई िी शिरे
या सागरी मिामागा्गमुळे जोडले जातील. तय्ामुळे या भागाची प््गती िोणय्ास खूप मदत
िोईल. मुंबईतील वस््ोवा ते मीरा भाईद्र, पुढे हवरारपय््ंत िा सागरी मिामाग्ग
िेणय्ाबाबत राजय् सरकारिी सकारातम्क आिे. 
g सधय्ाचय्ा मुंबईतील रसत्य्ावर वाितूक कोड्ीची मोठी समसय्ा आिे. तय्ामुळे
भहवषय्ात आणखी वाढणारी वाितूक कोड्ी कमी िोणय्ासाठी तसेच जलद आहण
परवडणारा सुरह््कत प््वास वसई-हवरार, पालघर हजलह्््ातील िागहरकांिािी करता
यावा, यासाठी पालघरपय््ंत सागरी मिामागा्गची हितांत गरज आिे, असे खासदार
गाहवत यांिी मि्िले आिे.

\ मंुबई, (वा.) रेलव्ेमधय्े गडगजटल इंगडयाला चालना देणय्ाची जबाबदारी
रेलव्े गमनी रतन् पीएसयू ‘रेलटेल’कडे सोपवली आहे आगण्ा आतापय्ं्त
भारतातील ६०७० हून अगधक सर्ानकांवर वायफायची सुगवधा सुर ्करणय्ात
आली आहे. मधय् रेलव्ेचय्ा ३७९ सर्ानकांवर ओएफसी अरा्चत ऑमप्टकल
फायबर कबेलसह कवर करणय्ात आल ेआह.े अशाप््कार ेमधय् रलेव्चेय्ा ४१५२
गक.मी. मािा्चवर मोफत हायसप्ीड वाय-फाय इटंरनटे कनमेक्टगवटी दणेय्ात आली
आहे. मुंबई मंडळाचय्ा ८८ सर्ानके, भुसावळ मंडळाची ८३ सर्ानके, नािपूर
मंडळाचय्ा ७४ सर्ानकांमधय्े वाय-फाय सुगवधा देणय्ात आली आहे.

३७९ स्थानकांवर ‘वाय-फाय’
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हॉटेल्स, लॉज,
धम्तशाळांवर छापे मुंबई पोवलसांचे कोम्मबंग ऑपरेशन

\ मंुबई, नवराष्््् न्यूज नेटवर्क.
सधय्ाचय्ा गहवाळी अगधवेशनाचय्ा
पा््शच्भूमीवर घातपाती कारवाया
रोखणय्ासाठी आगि कायदा व
सुवय्वसर्ा अबागधत राहणय्ासाठी
पोगलसांनी गनयगमत नाकाबंदीत बदल
करत हॉटेलस्, लॉज, धम्चसर्ळे तसेच

इतरही तपासणय्ा करत कोमम्बंि
ऑपरशेन राबवल.े सोमवारी रात््ी ९ ते
१२ वाजेय्ं्त ही मोहीम राबवणय्ात
आली. तय्ासाठी पोगलसांचय्ा दग््कि,
मधय् आगि पूव्च प््ादेगशक गवभािांचय्ा
अपप्र पोलीस आयुकत्ांना वगरष््
पातळीवरन् मुखय् गनयंत््ि कक््ातून

कालच सूगचत करणय्ात आले होते.
तय्ानुसार या गतनह्ी अपप्र पोलीस

आयुकत्ांचय्ा अखतय्ारीतील पगरमंडळ
उपायुकत्, सहायय्क पोलीस आयुकत्
तसेच सवच् पोलीस ठाणय्ातील वगरष््
पोलीस गनरीक््क यांचय्ाकरवी ही
मोहीम राबवणय्ात आली.
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HH$mmnnmm}}aaooQQ> AAmm¶¶SSoö̈{{QQ>QQ>rr ZZ§§.... …… EEbb6655111100EE‘‘EEMM11998855nnrrEEbbggrr003388113377))
ZZmmoo§§XXUUrrHH¥¥$VV HH$mm`̀mm©©bb`̀ : 27 ~rHo$gr, gr-27, Or ãbm°H$, dm§X«o Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§X«o (nyd©), _w§~B© - 400051. (‘hm.)
HH$mm°°nnmmoo©©aaooQQ> HH$mm`̀mm©©bb`̀ : H$moQ>H$ B{Ý\${ZQ>r, PmoZ-2, 4 Wm _Obm, {~{ëS>.H«$. 21,  B{Ý\${ZQ>r nmH©$, Am°\$ n{íM_ ÐwVJVr _hm_mJ©, JmoaoJmd, _w§~B©-400097.
íímmmmIImm //jjooÌÌrr`̀ HH$mm̀̀ mm©©bb`̀ : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b. AX‘mg ßbmPm, 4 Wm ‘Obm, grEgQ>r amoS>, H$mobrdar Jmd, Hw§$Mr H$d} ‘mJ©, H${bZm, gm§VmH«w$P
(ny.), ‘w§~B© - 400 098, ‘hm.

{{ddHH««$rrÀÀ`̀mm __hhÎÎddmmÀÀ`̀mm AAQQ>rr dd íímmVVrr©© ::
1. {bbmd n«{H«$`o_Ü`o {d{hV AZwgma ~mobr XñVmdoO `m§À`m nwT>rb AQ>r d ímVr© `m§À`m AZwgma Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho. ~mobrXma Am_Mo goëg d _mHo©${Q§>J d B©-{bbmd
g{ìh©g n«XmVo __oo.. ggrr11 BB§§{{SS>¶¶mm ßßmm««mm..>{{bb.. AWm©V wwhttps://www.bankeauctions.com `m§Zm ~mobr XñVmdoO, Am°ZbmBZ gmXarH$aUmH${aVmMm B©-{bbmd d ~mobr
ßm«nÌ `m§À`mgmR>r {d{hV ßm«{V^yV g§nÎmrMm Vnímrb OmUyZ KoÊ`mH${aVm g§nH©$ gmYmdm. 2. gd© BÀNw>H$ »maoXrXma/~mobrXma `m§Zr darb {ZXo©{ímV do~ nmoQ©>b
https://www.bankeauctions.com da Ë`m§Mo Zmd Zmo¨XÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho d Ë`m§Mo `wOa Am`S>r d nmgdS©> OZaoQ> H$ê$Z B©-{bbmdm_Ü`o gh^mJr
hmoÊ`mH${aVm ñdV:Mo ZmöXÊmrH$aÊm H$aÊmo Amdí`H$ Amho. 3. H$moÊmËmrhr Mm¡H$ímr, _m{hVr, ghmæ¶, n«{H«$¶m d Am°ZbmBZ B©-{bbmdmMo n«{ímjÊm KoÊ‘mH${aVm n«ñVm{dV ~mobrXmam§Zr
__oo.. ggrr11 BB§§{{SS>¶¶mm ßßmm««mm..>{{bb.. {d^mJ ¶m§Zm Am_Moo goëg A±S> _mHo©${Q§>J ‘oWo g§nH©$ gmYmdm d B©-{bbmd g{ìh©g n«XmVo __oo.. ggrr11 BB§§{{SS>¶¶mm ßßmm««mm..>{{bb.. ¶m§Zm ‘‘oo.. {{ddZZmmooXX MMmm¡¡hhmmZZ `m§À`m _m\©$V
XXyyaa.. HH««$.. ++9911 77229911997711112244,,2255,,2266,, __mmoo.. HH««$.. ++99881133888877993311 dd BB©©__oobb AAmm‘‘SS>rr :: delhi@c1india.com & support@bankeauctions.com da g§nH©$ gmYmdm.
4.  n«m{YH¥$V A{YH$mar `m§Mr gdmo©Îm_ _m{hVr d kmZmZwgma _mb_Îmoda H$moUVohr ^ma ZmhrV. VWm{n, BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë`m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ`mnydr© _mb_Îmog§X^m©Vrb
^ma, hŠH$ AmXr¨g§X^m©V VgoM _mb_Îmoda ßm«^md nmS>Umao Xmdo/hŠH$/XoUr `m§g§X^m©V ñdV:hyZ ñdV§Ì Mm¡H$ímr VmarI d doion¶ªV H$amdr. Ë`m§Mr nS>VmiUr H$ê$Z ImÌr
H$ê$Z ¿`mdr. B©-{bbmd Om{hamV hr HHoo$EE‘‘~~rrEEbb ~±Ho$Mr H$moUVrhr dMZ~ÕVm dm H$moUË`mhr gmXarH$aUmV ñWm{nV H$arV Zmhr {H§$dm ñWm{nV H$arV Agë`mMo _mZrV Zmhr.
H$moUVohr {Vgè`m njmMo H$moUË`mhr ñdê$nmVrb Xmdo/hŠH$/XoUr `m§H${aVm ßm«m{YH¥$V A{YH$mar/ßm«{V^yV YZH$mo O~m~Xma ZgVrb. B©-{bbmd Om{hamV HHoo$EE__~~rrEEbb `m§À`m
H$moÊmË`mhr VH«$ma VgoM H$moÊmË`mhr gmXarH$aÊmmH${aVm O~m~Xma Zgob. n«m{YH¥$V A{YH$mar/n«{V^yV YZH$mo H$moÊmË`mhr {Vgao nj `m§Mo Xmdo/h¸$/ XoÊmr `m§H${aVm H$moÊmË`mhr
n«H$mao O~m~Xma ZgVrb. 5. BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zr do~nmoQ©>b (https://www.bankeauctions.com) À`m _mÜ`_mVyZ n°Z H$mS©>, AmYma H$mS©>, a{hdmgr nwamdm,
H§$nZrÀ`m g§X^m©V ~moS©> R>amd VgoM nÎ`mMm nwamdm `m§À`m ñd-gmjm§{H$V ßm«Vr¨g_doVm n«{V^yV g§nÎmrÀ`m ì`mOa{hV naVmdm`mo½` Bgmam aŠH$_ Ro>drÀ`m (BaRo>) HH$mmooQQ>HH$ __{{hh§§ÐÐmm
~~±±HH$ {{bb..,, `m Zmdo Omar YZmH$fm©À`m ñdê$nmVrb  ßm«XmZmMm Vnímrb gmXa H$amdm/AnbmoS> H$amdm.
H$O©Xma/JhmÊmdQ>Xma/h_rXma `m§Zm gXa gyMZoÀ`m n«{gÕ>r Vma»monmgyZ Vrg {Xdgm§À`m AmV ì`mO d »mM© `m§À`mgh darb {ZXo©{ímV WH$~mH$r§À`m n«XmZmH${aVm g§nyÊm©
Xm{`Ëdm§da ga\¡$gr H$m`ÚmÀ`m {{ZZ`̀__ 66((22)),, 88((66)) dd 99((11)) AA§§VVJJ©©VV dd¡¡YYmm{{ZZHH$ 3300 {{XXddggmm§§MMrr d¡Ym{ZH$ gyMZm XoÊ`mV `oV Amho `mV H$gya Pmë`mg darb {ZXo©{ímV AQ>r d
ímVr© AZwgma n«{V^yV _mb_ÎmoMr {dH«$r H$aÊ`mV `oB©b. Oa {dH«$r gyMZo_Ü`o H$mhr AS>Wio Agë`mg VgoM B§J«Or d ñWm{ZH$ d¥ÎmnÌm_Yrb n«{gÕ>r Xaå`mZ H$mhr AS>Wio
Agë`mg gXa B§J«Or Amd¥Îmr nmhmdr d A§{V_ n«V åhÊmyZ {dMmamV ¿`mdr. Oa H$O©Xma/ h_rXma/ JhmÊmdQ>Xma `m§Zr n«{V^yV YZH$mo `m§Mo W{H$V a¸$_oMo g§nyÊm© n«XmZ
{dH«$rÀ`m Vma»monydr© H$amdo d {bbmd aÔ> H$aÊ`mV `oB©b.
{dH«$sÀ¶m A{YH$ ‘m{hVr AQ>r d eVuH$[aVm, H¥$n¶m Am‘À¶m A{YH¥$V do~gmBQ> https://www.kotak.com/en/bank-auction.html da ^oQ> Úm qH$dm  darb
{Xboë¶m ~±Ho$Mo àmXo{eH$ H$m¶m©b¶ ¶oWo ààmm{{YYHH¥¥$VV AA{{YYHH$mmaarr,, llrr.. gg‘‘rraa RR>̧̧ $aa ((__mmoo..)) 99883333994499889999 ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.
{{ddíímmooff {{ZZXXoo©©íímm : H$moQ>H$ _{h§Ð ~±H$ {b{_Qo>S> (Ho$E_~rEb) `m§À`m dVrZo Am_Mo godm ßm«XmVo _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. `m§À`mÛmao {d{hV VmaIog B©-{bbmd Am`mo{OV H$aÊ`mV
`oB©b Á`mdoir ~moarXma amIrd _yë`mÀ`m da Ë`m§À`m {ZdS>rZwgma Ë`m§À`m KamVyZ/H$m`m©b`mVyZ/OmJoVyZ Xa gmXa H$ê$ ímH$Vrb. B§Q>aZoQ> H$Zo{ŠQ>{ìhQ>r d AÝ` Amdí`H$
~m~r¨Mr ImÌr ~mobrXmam§Zr ñdV:hyZ H$amdr. H¥$n`m Zmo§X ¿`mdr H$r B§Q>aZoQ> OmoS>Ur I§{S>V hmoUo (H$moUË`mhr H$maUmñVd) `mMr O~m~Xmar ~mobrXmamMrM Agob. H$moUË`mhr
AmH${ñ_H$n{a{ñWVrgmR>r Ho$E_~rEb dm _o. gr1 B§{S>¶m ßm«m.>{b. ho O~m~Xma ZgVrb. Aímm AmH${ñ_H$ n{a{ñWVrH${aVm ~mobrXmam§Zr Amdí`H$ ì`dñWm/n`m©` V`ma Ro>dmdoV
OoUoH$ê$Z Aímm n{a{ñWVr hmVmiVm `oD$ ímH$Vrb d B©-{bbmdmV `ímñdrarË`mgh^mJ KoVm `oD$ ímHo$b. VWm{n, ~mobrXram§Zr Aímr Jw§VmJw§VrMr n{a{ñWVr Q>miÊ`mgmR>r
AIoaÀ`m jUr Ë`m§Mr ~mobr XmIb H$aUo, gwYm{aV H$aUo Q>mimdo.
{{XXZZmm§§HH$ : 23.12.2021 ghr/- ßm«m{YH¥$V A{YH$mar
{{RR>HH$mmUU : nwUo HH$mmooQQ>HH$ __{{hh§§ÐÐ ~~±±HH$ {{bb{{__QQoo>SS>HH${{aaVVmm

HH$OO©©XXmmaa//hh__rrXXmmaa//JJhhmmUUddQQ>XXmmaamm§§MMoo ZZmmdd ‘‘mmJJUUrr ggyyMMZZmm VVmmaarrII dd aa¸̧$‘‘ ññWWmmddaa __mmbb__ËËVVooMMoo {{ddddaaUU 

HH$OO©© IImmVVoo HH««$.. …… EEMMEE’’$3377777766006611 dd EEMMEE’’$3377778866775511
11)) HHww$.. aaoohhmmZZmm gg{{bb‘‘ BBZZmm‘‘XXmmaa (H$O©Xma)
22)) llrr‘‘VVrr HH¡¡$ggaamm gg{{bb‘‘ BBZZmm‘‘XXmmaa (gh-H$O©Xma)

__mmJJUUrr ggyyMMZZmm {{XXZZmm§§HH$ : 28.07.2021
éé.. 3300,,2299,,117799..3344//-- (é. Vrg bmI
EH$moUVrg> hOma EH$ímo EH$moUE|er d

Mm¡Vrg _mÌ) 

ññWWmmddaa ‘‘mmbb‘‘ÎÎmmooMMmm ggdd©© ̂̂ mmJJ dd ̂̂ yyII§§SS> … âb°Q> H«$. 104,
1 bm ‘Obm, ea¶w àW‘, ßbm°Q> H«$. 10, gìh} H«$.
155/5~r/1, Mm¡drgdmS>r, nwUo- 412 307. ‘hm.
OO{{‘‘ZZrrMMoo jjooÌÌ … 695 Mm¡.’y$Q>, VVmm~~mm ààHH$mmaa ……
àà{{VVHH$mmËË‘‘HH$

aammIIrrdd __yyëë`̀ ~~mmoobbrr aa¸̧$‘‘ooÀÀ¶¶mm 1100%% BBggmmaamm aaŠŠHH$__ RRoo>dd ((BBaaRRoo>)) 

é. 33,24,000/- (é. VohVrg bmI Mmodrg hOma _mÌ) é. 3,32,400/- (é. VrZ bmI ~ñVrg> hOma Mmaeo ‘mÌ)

ññWWmmddaa ‘‘mmbb‘‘ÎÎmmooÀÀ¶¶mm nn[[aajjUUmmMMrr VVmmaarrII {{bbbbmmddmmMMrr VVmmaarrII dd ddooii 

{X. 16.02.2022 amoOrnmgyZ g. 11.00 dm. Vo Xþ. 12.00 dm. {X. 18.02.2022 amoOrnmgyZ Xþ. 12.00 Vo Xþ. 3.00 dm.

V_m_ OZVog d {dímofV: H$O©Xma/ gh-H$O©Xma/ h_rXmam§Zm `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, ßm«{V^yV YZH$mo¨H$So> JhmU - ßm«^m{aV Imbrb {ZXo©{ímV  _mb_Îmm {OMm
àà{{VVHH$mmËË‘‘HH$ VVmm~~mm HH$mmooQQ>HH$ __{{hh§§ÐÐ ~~±±HH$ {{bb{{__QQoo>SS> ßm«{V^yV YZH$mo `m§À`m ßm«m{YH¥$V A{YH$mè`m§Ûmao KoÊ`mV Ambm hmoVm Ë`m _mb_Îmm§Mr HH$mmooQQ>HH$ __{{hh§§ÐÐ ~~±±HH$ {{bb{{__QQoo>SS> Imbrb {ZXo©{ímV
VmaIog OOíímmrr AAmmhhoo OOooWWoo AAmmhhoo,, OOíímmrr AAmmhhoo OOrr AAmmhhoo dd OOrr HH$mmhhrr AAmmhhoo VVooWWoo AAmmhhoo VÎdmda {dH«$r H$aÊ`mV `ooV Amho. Am_Mo goëg A±S> _mHo©${Q§>J d B©-{bbmd godm ^mJrXma -
__oo.. ggrr11 BB§§{{SS>¶¶mm ßßmm««mm..>{{bb.. `m§À`m do~nmoQ©>b AWm©V www.c1india.com À`m _mÜ`_mVyZ AYmohñVmj{aVm§Ûmao ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$rgmR>r Am°ZbmBZ ßm«ñVmd _mJ{dÊ`mV
`oV AmhoV, Á`m§Mm Vnímrb Imbrbßm«_mUo Amho :

B©-{bbmd VWm {dH«$rH$[aVm Om{ha gyMZm

ggmmXXaarrHH$aaUUmmHH$[[aaVVmm AA§§{{VV‘‘ VVmmaarrIIooMMoo ààññVVmmdd//BBaaRR>oo …… {{XX.. 1177..0022..22002222 aammooOOrr ggmm¶¶§§.. 55..0000 nn¶¶ªªVV

E-mail ID : contact-secretary@mpsc.gov.in     Website : https://mpsc.gov.in     https://mpsconline.gov.in

https://mpsconline.gov.in https://mpsc.gov.in

https://mpsconline.gov.in

www.mahatenders.gov.in

१५४ प््वाशांना
कोरोनाची लागण

परदेशातून येणाऱ्यांची चाचणी

\ मुंबई, नवराष्््् न्यूज नेटवर्क.
मुंबई गवमानतळावर येिाऱय्ा
प््वाशांचय्ा आरटी-पीसीआर चाचणय्ा
करणय्ात येत असून १५४ जिांना
कोगवडची बाधा झालय्ाच ेसमोर आले
आहे. बागधत प््वाशांवर पागलकेचय्ा
सेवन गहलस् रग्ि्ालयात दाखल
करन् उपचार करणय्ात येत आहेत.

ओमायक््ॉन वह्ेगरएंटचय्ा
पा््शच्भूमीवर ओमायक््ॉनबागधत
दशेासंह इतर दशेातनू यिेाऱय्ा
प््वाशांची कसून तपासिी
केली जात आहे.
आतापाय्ं्त १५४
प््वाशांना कोगवडची
बाधा झाली असून

तय्ांचय्ावर पागलकेचय्ा सेवन गहलस्
रग्ि्ालयात उपचार करणय्ात येत
आहते. तय्ातील ५४ लोकाचंी आरटी-
पीसीआर चाचिी गनिेगटवह्
आलय्ानंतर घरी सोडून देणय्ात आले
असलय्ाची मागहती सेवन गहल
रग्ि्ालयाचे अगधष््ाता डॉ. बालकृषि्

अडसूळ यांनी गदली.

मुंबई हवमाितळावरील कोहवड पॉहिहिवि् रग्ण्ांचे प््योगशाळा िमुिे १००
पुणे येथील राष््््ीय हवषाणू हवज््ाि संसथ्ा तर १२०० कस््ुरबा

रग्ण्ालयात तपासणीसाठी पाठवले. आतापय््ंत २२ प््वासी ओमायक््ॉि बाहित
असलय्ाचा अिवाल प््ापत् िाला आिे. - सुरेश काकाणी, अहतहरकत् आयुकत्,

राजीनाम्यांचा प््स््ाव
मंजुरीसाठी सादर

\ मंुबई, नायर रग्ि्ालयात सहा
मगहनय्ाचय्ा बालकाचय्ा मृतय्ूचय्ा
गनषेधारच् ११ भाजप निरसेवकांनी
आरोगय् सगमती सदसय्पदाच ेसामगूहक
राजीनामे गदले आहेत. याबाबतचा
प््स््ाव पागलका गचटिीस गवभािाने
येतय्ा िुरव्ारी होिाऱय्ा आरोगय्
सगमतीचय्ा बैठकीत मंजुरीसाठी सादर
केला आहे. या प््स््ावाला सत््ाधारी
गशवसेना तातडीने मंजुरी देणय्ाची
शकय्ता आहे. नायरमधील
डॉकट्रांचय्ा हलिज््ीपिाचय्ा गनषेधार्च
राजीनामे गदले होते. 

कामगारांच्या
मागण्यांची पूत्तता
मुबंई, नवराष्््् नयू्ज नेटवर्क.

आरोगय् खातय्ातील कामिार प््लगंबत
प््शन्ावंर लवकरात लवकर तोडिा
गनघावा मह्िनू िलेय्ा शकु््वारी
मय्गुनगसपल कम्चचारी कामिार
सनेकेडनू िलेय्ा शकु््वारी आदंोलन
करणय्ात आल ेहोत.े तय्ाचा पगरिाम
मह्िनू मुबंई पागलका आरोगय्
काय्चकारी अगधकारी याचंय्ा बठैकीत
प््लगंबत मािणय्ामंधील काही
मािणय्ाचंी पतू्चता तर काही मािणय्ा
पिू्च करणय्ाच े आश््ासन दणेय्ात
आल े असलय्ाच े मय्गुनगसपल
कम्चचारी-कामिार सनेचे े अधय्क््
बाबा कदम यानंी सागंितल.े  मुबंई
महानिरपागलकचेय्ा आरोगय्
गवभािातील गवगवध खातय्ातील
कामिार आगि कम्चचारी तसचे
पगरचागरका, ततं््ज््, सव्चछ्ता गनरीक््क,
कगनष्् अवके््क, उपचार सघंटक,
मलगेरया, क््यरोि कम्चचारी, जनम् मतृय्ू
नोद्िी कारकनू, आशा वक्कर याचंय्ा
िलेी अनके मगहनय्ापासनूचय्ा मािणय्ा
प््लगंबत होतय्ा. तय्ामळु,े मय्गुनगसपल
कम्चचारी कामिार सनेचेय्ा वतीने
अधय्क्् बाबा कदम याचंय्ा
नतेतृव्ाखाली काय्चकारी आरोगय्
अगधकारी याचंय्ा काया्चलयावर
शकु््वारी १७ गडसेब्र रोजी 
गठयय्ा आदंोलन कले ेहोत.े

सुरेश पुजारीववरोधात
वाकोल्यात गुन्हा

\ मुबंई, कसरुशे पजुारीला भारतात
आिलय्ानतंर तय्ाचय्ावर आिखी िनुह्े
दाखल  वह्ायला सुरव्ात झाली आहे.
वाकोला पोलीस सट्ेशनमधय्े तक््ार
दाखल झाली आहे. सुरेश पुजारीने
२२ माच्च २०२१ मधय्े एका कंपनीचय्ा
संचालकाला फोनवरन् खंडिीसाठी
फोन केला होता. एकदा प््गतसाद न
गमळालय्ाने तय्ाने ३-४ वेळा फोन
केला होता. पैसे गदले नाहीत तर जीवे
मारणय्ाची धमकी गदली होती.
पोगलसात तक््ार केली तर जीवाचे
काही बरे वाईट होईल या गभतीने
तक््ारदार इतके गदवस िपप् होता. 

मोहीम राबवली 
g या मोहिमेसाठी सोमवारी मुखय्
हियंत््ण कक््ातूि संबंहित वहरष्् पोलीस
अहिकाऱय्ांिा कळवणय्ात आलय्ािंतर
या मोहिमेची तयारी तातडीिे करणय्ात
आली िोती.  

*मुंबई, (वा.) सोनय्ाचे दागिने चोरन् तय्ाऐवजी कमी वजनाचे दागिने द््ायचे आगि जास्् वजनाचे दागिने दुसऱय्ा
जव्ेलरी दुकानात िहाि ठेवून पैसे घेिाऱय्ा एका मगहलेला बोगरवली पोगलसांनी अटक केली. 


